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  .صحابةلنعيش مع ال ؛هذه احللقات إخويت

إنين أريد أن أنقلك من هنا من القرن احلادي والعشرين، لتنتقل إىل هناك، إىل القرن األول 
يف  ρ تعال لنجلس هناك يف مسجد رسول اهللا ،اهلجري بعد مخسة عشر قرنًا من الزمان

  ة.املدين
  

  ..تعالوا
مع سيدنا أيب بكر بل حسًيا، تعالوا لننتقل هناك لنعيش  ..قلبًيا ..شعوريًا ..لننتقل سويًا

رضي اهللا  - ونعيش مع سيدنا عثمان ،ه وفاروقيتهتِ و تُـ وورعه وتقواه، ونعيش مع سيدنا عمر وفُـ 
  .وحيائه وصدقه - عنه
  

  :ولعل البداية أن نتساءل.. تعالوا

  لماذا الصحابة اآلن؟

  .أوًال: ألن اهللا رضي عنهم وأمرنا باتباعهم وتقليد منهجهم

  .ل الصحابة يَُمكن اهللا به للدينثانًيا: إلخراج جيل كجي

  .ثالثًا: إليجاد القدوة الصالحة

رابًعا: ليثبت اليقين في هذا الدين في قلوب أبنائنا وشبابنا بعد ما قرأوا 
  .الجرائد التي تشتم الصحابة

  .خامًسا: الصحابة هم النموذج الحقيقي الواقعي لإلسالم
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1 أخبار النجوم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل هغفر إن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعينه وأست
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

ٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محي
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102 آل عمران:[يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا وَ {يَا َأيـَها الناُس ا َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ ِنَساء َواتـُقوْا الّلَه تـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1: النساء[الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

َمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم وَ  {يَا َأيـَها
  .]71-70: األحزاب[ فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أما بعد، 

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  ري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليهفإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل، وإن خ
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  ،،، يف اهللا فإخويت

ظله،  والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال
  اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).
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2 أخبار النجوم

  أحبيت يف اهللا ،،،

(أسأل اهللا أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يثبتنا وإياكم على . .كيف حال قلوبكم مع اهللا؟ ..كيف حالكم مع اهللا؟
  .ظهر منها وما بطن)اإلميان، وأن ينجينا وإياكم من الفنت ما 

  ،إخويت يف اهللا ،،

  جًدا. ..امسحوا يل أن نلتقي مع هذه احللقات اجلديدة، خبري أنتمْ  عام كلّ 

Γ أخبــــــــــــــار النجوم Σ  
 ..أصحاب النيب ..الصحابة(مع  )..اهللا والذين معه رسولُ  ..حممدٌ (مع  )..أصلي وفصلي(مع  )..أخبار النجوم(مع 

مع  )..املهاجرين واألنصار(مع  )..ورضوا عنه ..الذين رضي اهللا عنهم(مع  )..األصل(مع  )..موذجالن (مع  )..لرجالا(مع  )..الرجال
مع  )..أحب الناس(مع  )..أعز الناس(هذه احللقات اجلديدة مع  ..مع كل هؤالء )..أحباب النيب صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم(
لنعيش مع  ؛هذه احللقات إخويت )..الصحابة( ..معَ  )..أكرم الناس(مع  )..أشجع الناس(مع  )..ألطف الناس(مع  )..أقرب الناس(

  .الصحابة

من القرن احلادي والعشرين، لتنتقل إىل هناك، إىل القرن األول اهلجري بعد مخسة عشر قرنًا من  ،إنين أريد أن أنقلك من هنا
  دينة. يف امل ρ تعال لنجلس هناك يف مسجد رسول اهللا ،الزمان

قائم  متوسًدا الربدة وُخبيبٌ  ρ لنجلس يف املسجد احلرام يف مكة مع النيب وأصحابه، لننظر فنرى رسول اهللا ..(قبل ذلك) هُ قبلَ 
  .]3612: صحيح البخاري – صحيح[ !"؟دعو اهللا لناأال ت !أال تستنصر لنا؟ ..يا رسول اهللا"ليقول:  ،على رأسه

بل حسًيا، تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أيب بكر وورعه وتقواه، ونعيش مع سيدنا  ..قلبًيا ..شعوريًا ..تعالوا لننتقل سويًا
  .وحيائه وصدقه -رضي اهللا عنه -  ونعيش مع سيدنا عثمان ، ه وفاروقيتهتِ و تُـ عمر وفُـ 

معاذ بن  ..يب ُعبيدة بن اجلراح، وَ هيا بنا لنعيش مع سيدنا علّي وعلمه، وقوته، وشجاعته، وبطولته؛ وأيب الدرداء، وأ ..تعالوا
مع طلحة بن عبيد اهللا، مع سعيد بن زيد، تعالوا لنعيش مع  ؛لنعيش مع هؤالء األكابر واجبل، وأنس بن مالك، وأنس بن النضر؛ تعال

  .موقًفاا رجًال رجًال، موقفً  ..الواحد تلو اآلخر، نعيش مع هؤالء ..هؤالء العشرة املبشرين باجلنة
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3 أخبار النجوم

   ولعل البداية أن نتساءل إخوتاه:.. تعالوا

  ملاذا؟

  � لماذا الصحابة اآلن؟ �

   .: ألن اهللا رضي عنهم وأمرنا باتباعهم وتقليد منهجهمأوالً 

 التوبة:[ ُهْم َوَرُضوا َعْنُه}{َوالسابُِقوَن اْألَوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنْـ  قال سبحانه:

  .)بإحساناللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم ( .100]

فَِإْن { :وقد مسى اهلداية يف إميام - فقال سبحانه وتعاىل ..أمرنا اهللا باتباع منهجهم ،رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ،هؤالء هم
َغَة اللِه َوَمْن  *تـََولْوا فَِإنَما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اللُه َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن  ِصبـْ

َغةً   .137-138]: البقرة[ }...َأْحَسُن ِمَن اللِه ِصبـْ

 ..أن نلقاه على دين هو ديُنهم ..كحيام  أن نعيش حياةً  ..هؤالء الصحابة رضوان اهللا عليهم أمرنا اهللا أن نؤمن إميانًا كإميام
ىف حياة  )قيةالصدي (لننظر إىل  ..لننتقل يف مراتب هذا الدين ..لذلك نعيش مع هؤالء الصحابة لننظر كيف عاشوا هذا الدين لنعيَشه

لننظر إىل الشجاع القوي  ..ثمانع :الباذل السخي ..لننظر إىل احليي التقي ..عمر رضي اهللا عنه )همالعبد امللَ (لننظر إىل  ..أيب بكر
  علّي. -الذي حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله - ي الفيتاملضح

  ������ـــــــــــــــ��ا

شيء ، سبحان اهللا العظيم !يوهم يتلقون الوح كيف عاشوه.. كيف عاشوه حقيقةً   ،لننظر كيف عاش هؤالء الصحابة الدين
  اآلن.  ها بأمر ينزل األمر اآلن فينفذونأمرً  ،وهم يتلقون الوحي !!عجب من العجب

اخلمر تدور فوق رؤوسهم فيمر م رجل ويقول أشهد باهللا أنه قد ُحرمت اخلمر فرييقوها من  ..لعلك تنظر قصة حترمي اخلمر
   .أيديهم

وخرجن كأن  يرحم اهللا نساء األنصار قمن إىل مروطهن فشققنهالتشهد معي نزول آية احلجاب: حني نزلت آية احلجاب.. 
 .يرحم اهللا نساء األنصار قمن إىل مروطهن فشققنها وخرجن كأن على رؤوسهن على رؤوسهن الغربان
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4 أخبار النجوم

فيتجهون وهم يف  ،تلَ و يصلون الصبح ومير رجل فيقول أشهد باهللا أن القبلة قد حُ لتشهد معي تغري القبلة.. حتويل القبلة.. 
  .الصالة إىل جهة البيت احلرام

  ،،، إخويت

.. لذكر هذه !ألسنا حباجة لسرد هذه األخبار؟ :أستحلفكم باهللا )..أنتِ (وأقول لِك  )أنتَ ( عليكم.. أريد أن أقول لَك باهللا
  !أليس كذلك؟ ؛لنتمثل مواقف هؤالء الرجال وهؤالء النساء الصحابيات !!املواقف

  !رسوله؟نفتقد سرعة االستجابة هللا و  ن..ذا الزماألسنا نفتقد اآلن يف ه

  !؟.. نفتقدها ىف حياتناالتلقي للتنفيذ ..التنفيذ ألوامر الشرعسرعة 

ر جْ كيف عاش كعب بن مالك فرتة اهلَ   !كيف عاشوا الدين؟  ؛لتعيش هذه املواقف ..لذلك أريد أن أنقلك لتعيش مع الصحابة
  مواقف حتتاج إىل تدبر.  !!يمسبحان اهللا العظ ؟وماذا كان موقف من حوله من التأييد والتثبيت واملشاقة !مث ذاق حالوة الوصل

  مواقف هلذا الدين. ..نتعلم مواقف أريد أن ال.. وإمنا ،كىقصص حتُ  ..إنين لست أريد أن أذكر أحوال الصحابة

  ثانًيا: إلخراج جيل كجيل الصحابة يَُمكن اهللا به للدين

ليكون جيل التمكني؛ لُيَمكن اهللا هلم.. ولذلك، السبُب الثاين لكالمنا عن الصحابة: أننا حباجة جليل مثل جيل الصحابة 
حنن حباجة إىل  هؤالء الرجال.. صحابة كالصحابة!!ليمكن اهللا م لدينه يف األرض.. حباجة إىل جيل مثل هذا اجليل.. رجال مثل 

  هذا فعًال.. حًقا.. حنن حباجة إىل هؤالء. 

  داء.. شذر مذر!!إن حال املسلمني اليوم.. أقول: ال يسر حبيًبا ولكنه يسر األع

سنة.. شبابنا من الصف األول الثانوي إىل آخر  25إىل سن  15كْم قلت: لو أن األمة احتاجت اليوم شباا من سن 
اجلامعة هؤالء (الشلة).. شباب الثانوي واجلامعات؛ لو احتجناهم لينصروا هذه األمة.. لينصروا هذا الدين.. أين جند هؤالء الشباب؟!! 

الشوارع، أمام (الكمبيوترات)، يف املالعب والنوادي، يف احلدائق واملالهي، أمام أفالم  لى (الكايف نت)، على النواصي، ويف.. ع
  . إخل.صب، وأفالم.. أمام (الكليبات) و.اجلنس، وأفالم الرعب، وأفالم العنف، وأفالم الن

  هؤالء شبابُنا!!!!
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5 أخبار النجوم

  ثالثًا: إليجاد القدوة الصالحة

األرقم صاحب اخلمسة عشر عاًما الذي يؤوي دعوة، نذكر هلم أسامة بن  القدوة لينظروا إىل األرقم بن أيبعث هلم نريد أن نب
الذي يقود جيشا، نذكر هلم عبد اهللا بن الزبري، نذكر هلم هؤالء األكابر لبناء جيل التمكني.. إلقامة  صاحب اخلمسة عشر عاًمازيد 

  حنن حباجة ماسة إلجياد هذا اجليل.. إلقامة هذا اجليل. جيل.. بعث جيل يرفع راية اإلسالم،

  ،،، إًذا

  ) لنعرف كيف عاشوا اإلسالم!1

  ) لننظر إلقامة جيل، أو بناء جيل، أو إخراج جيل كجيل الصحابة ُميَكن اهللا به للدين. 2

  ) إلجياد القدوة الصاحلة.. املثل األعلى.3

  ات.. املمثلني واملمثالت.. املغنني واملغنيات.. من الكفار ومن أبناء املسلمني..! اليوم، شبابنا تعلقوا بالالعبني والالعب

نريد أن نقيم هلم القدوة احلقيقية.. نريد أن نوجد القدوة احلقيقية.. الرجل احلقيقي الذي يتمثلون به.. الذي يسريون خلفه.. 
  الذي يريدون أن يكونوا مثله.. إنين أريد أن أعظهم مبواقف!

 له: أقول

  ا خلف النيب..!انظر يا بين، عبد اهللا بن عباس كان غالمً 

  انظر يا بين، أسامة بن زيد كان يف مثل سنك، وقاد جيوشا فيها أبو بكر وعمر..!

  ا بيته ليدخل سيدنا النيب..!ا وكان فاحتً انظر يا بين، األرقم بن أىب األرقم كان يف سنك، ولكنه كان متزوجً 

، ويف صباح اليوم التايل مشى للمدينة ىب طالب كان يف سنك ونام يف فراش النيب ومل خيف.. كان بطالً انظر يا بين، علي بن أ
  وحده..!

نريد أيًضا أن يثبت اليقني يف قلوب أصحابنا  ،أريد أن أوجد هلم قدوات، أن نرسم هلم املثل األعلى لتعشق قلوم املثل األعلى
  اليوم)!! اليوم.. (أصحابُ 
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6 أخبار النجوم

  ت اليقين في هذا الدين في قلوب أبنائنا وشبابنا بعد ما قرأوا الجرائد التي تشتم الصحابة رابًعا: ليثب

نريد أن يثبت اليقني يف هذا الدين يف قلوب أبنائنا وشبابنا بعد ما قرأوا اجلرائد اليت تشتم الصحابة، وتنتقص الصحابة، وتسخر 
ثبت يقينهم يف هؤالء أريد أن يَ  ،مسعوا شتم الصحابة وانتقاص الصحابةوتستهزئ من الصحابة.. بعد أن دخلوا على غرف الدردشة و 

 وقال سبحانه: .18] الفتح:[ }{َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرة؛ قال تعاىل: األصحاب الذين زكاهم اهللا
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه}َوالسابُِقوَن اْألَولُوَن ِمَن اْلُمَهاجِ { ، وقال جل 100]: التوبة [رِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنـْ

نَـُهْم تـََراُهْم رُكًعا ُسجًدا{ جالله: اُء َعَلى اْلُكفاِر رَُحَماُء بـَيـْ ِذيَن َمَعُه َأِشدِه َوالٌد َرُسوُل الل29]الفتح: [ }ُمَحم. 

  نريد أن يعرفوا احلقيقة.

  ،،، إخويت

إننا حني نتكلم (حنن) عن الصحابة خبالف فعل الكتب الصفراء واجلرائد الساقطة ومواقع الفتنة.. حني نتكلم.. نتكلم بعلم.. 
وعليه نتحدى الذين يأتون نتكلم باألسانيْد.. الصحيحة؛ حني نذكر خربًا عن أيب بكر، فالبد أن يكون هذا اخلرب صحيح السند إليه، 

بشتم أيب بكر رضي اهللا عنه وعمر أو انتقاصهما.. بشتم عائشة رضي اهللا عنها أو انتقاصها.. بشتم أيب هريرة رضي اهللا عنه أو 
  لكنه الكذب والزور واالفرتاء. ،نقول هلم: هاتوا دليلكم.. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ،انتقاصه

  وذج الحقيقي الواقعي لإلسالمخامًسا: الصحابة هم النم

   .إخويت.. أنا أحبكم يف اهللا

أحتدث عن الصحابة؛ ألن هذا اجليل (جيل الصحابة) يف هذا الزمان، يف زمن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم،  
  أقاموا اإلسالم كما ينبغي.

.. املثاليات.. مثاليات اليت يسموا مثاليات اإلسالم! أو ن هؤالء الصحابة ارتفعوا بالواقع إىل درجة املثالأأن أقول:  أستطيع
والصحابة حوله) هو  ρنزلوا باملثاليات إىل أرض الواقع؛ لذلك كانت هذه احلياة يف املدينة أيام األمة.. أمة اإلسالم احلقيقية.. (الرسول 

  النموذج احلقيقي الواقعي لإلسالم، ووجود الواقع الصحيح شهادة حق لإلسالم. 

  أناس عاشوا اإلسالم وطبقوه باحلرف من األلف إىل الياء دليل على أن هذا الدين حق. ،يعين وجود بشر

  عرفَت؟! 
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7 أخبار النجوم

تـُُهْم َداِحَضةٌ {قال اهللا جل جالله:  ِه ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجوَن ِفي اللِذيَن ُيَحاج16]الشورى: [} َوال.  

  يعين ماذا؟

اهللا حجة املنكرين لوجوده بوجود الواقع  ضَ شون وجيادلون يف ربنا بعَد ما استجيب له، ليس هلم حجة؛ دحَ الناس الذين يناق
  .. بوجود مجاعة الذين آمنوا به.الصحيح

  وصلْت؟

  ال.. مل تصل بعد. 

  .. صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.- دك النيبصّل على سي- حسًنا.. 

- اهللا  رسولِ  يدعوه إىل اإلسالم مل ير رسول اهللا.. ومل يسمع منه، وإمنا سأل رسولَ  ρل اهللا انظر.. هرقل حني أرسل إليه رسو 
  صلى اهللا عليه وسلم عدة أسئلة.. -صل عليه

ضعفاء الناس  :سأله: هل يكذب؟.. هل يغدر؟.. أصحابه يزيدون أم يقلون؟.. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟.. أصحابه
  ه َمِلك أو نيب أو أحد ادعى ذلك؟ان من قبله يف عائلتأم أكابر الناس؟.. هل ك

فلما رأى الواقع الصحيح شهد بأنه رسول اهللا (رأيَت؟! كيف أن الواقع الصحيح  ،األسئلة حتوم حوايل الواقع املوجود فيه النيب
  أن هذا حق.  فلما رأى الواقع الصحيح شهديشهد للحق!!) 

  يح! فنحن بحاجة اليوم أن نوجد الواقع الصح
  سؤال؛ ألين أحبك يف اهللا:

عندما يُقال هذا  .. مظهرك يشهد أن اإلسالم دين حقهل أنَت وأنِت شكلك هكذا - وأنِت كذلك-  ..وأنتِ هل أنَت 
ترى أنَت أو أنِت بأخالقك.. ياترى بأخالقك، بأفعالك، مبعامالتك، بطريقة كالمك، تشهْد.. الناس عندما يروك هكذا   يا ؟مسلم

  تشهد لإلسالم؟! عيالك؟!!  ،بطعامه وشرابه ،ترى بيتك بغرفه وأثاثه ن: هذا حق؟! هذا اإلسالم دين حق؟! ياكمسلم يقولو 

: بأن نعرف ح ال يكون إال بأن نعرف كيف نكونإننا نريد إقامة الواقع الصحيح ليشهد لإلسالم، وإقامة الواقع الصحي
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8 أخبار النجوم

  الصحابة. 

  ا إن شاء اهللا أو رأيتين، لتشاهد احللقة اجلديدة من هذا الربنامج.رأيتك غدً  لو -نلتقي مع أول الصحابة يف اللقاء القادم

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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1 يا ليتني كنت صحابيّا

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  م على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هللا رب العاملني والصالة والسال

  أما بعد،

اهللا أن جيمعنا يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله. اللهم  فإخويت يف اهللا والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل
  اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).

  كيف حالكم مع اهللا؟.. أحبيت يف اهللا

  ،،، إخويت

��������������	�
���� �

.. يا ليتنا عشنا حيام.. ]73[النساء:  }يَا لَيَتِني ُكنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فـَْوزًا َعِظيًما{ ..اأريد أن أجد من كٍل منكم صحابيً  إنين
  معه، وعشنا معه (فداه أيب وأمي ونفسي رسول اهللا).. صلى اهللا عليه وسلم.رأينا النيب، وغزونا معه، وأكلنا معه، ومسعنا منه، هاجرنا 

س، وطلحة، ، وأنَ معاذ( :أن أجد بني أمساء أبنائنا إنين أحلم أن أجد يف هذا العصر جيًال كجيل الصحابة، شيء طيب..
أن أرى معاًذا كمعاذ! وأنًسا كأنس! غ األمساء من مضامينها.. أشتهي ، شيء مجيل!! لكن أخشى ما أخشاه أن تفر )وعمر، وعلي

  كطلحة! وعمر كعمر! يا ليتين ..!!  وطلحةً 

نَـُهْم تـََراُهْم رُكعًا ُسجدًا {يقول ريب، وأحق القول قول ريب:  مَحمٌد رُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشداء َعَلى اْلُكفاِر رَُحَماء بـَيـْ
 َن اللنجِ يـَْبتَـُغوَن َفْضًال م يِل َكَزرٍْع َأْخَرَج ِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مْن َأثَِر السُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِفي التـْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِفي اْإلِ

ُهم مْغِفَرًة  َشْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزراَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفارَ  َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ِمنـْ
   .29]الفتح: [ }َوَأْجراً َعِظيماً 
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2 يا ليتني كنت صحابيّا

  !!!يا هللا

ما أروع هذا الثناء البالغ يف وصفهم وتشبيههم،  !ما أمجل، وأعمق، وأعظم هذه الصفات اليت وصف اهللا ا الصحابة 
  !!ومدحهم، والرضا عنهم

 ���ذا؟����
�	�ا�
ألننا حباجة إىل إخراج جيل   ؛لننظر كيف عاشوا هذا الدين!.. نتحدث عن الصحابة؛ ن الصحابةنتحدث ع - إخويت- لذلك 

كجيل الصحابة ُميِكن اهللا م للدين.. نتحدث عن الصحابة ألن حال املسلمني اليوم شهادة ضد اإلسالم!.. فُنريد أن نقيم جيًال أو 
  أنه دين احلق. أمة تشهد لإلسالم

نريد أن نتحدث عن الصحابة لنعرف كيف حفظوا هذا الدين.. كيف خدموا هذا الدين.. كيف محلوا هذا الدين.. نتحدث 
عن الصحابة لنرى قوة حفظهم.. لنرى بساطة حياة الصحابة.. لنرى حبهم الصادق هللا وللرسول.. لنرى حبهم للقرآن.. لنرى تطبيقهم 

  مدارسته.. لنرى كيف عبدوا اهللا!!باعهم للنيب.. لنرى تدبرهم للقرآن، ومذاكرة القرآن.. لنرى حبهم للعلم و للسنة وصدق تأسيهم وات

لننظر كيف قام عبد اهللا بن مسعود وحرب القرآن! وأبو موسى األشعري كذلك.. لنرى كيف قام عثمان بالقرآن يف ركعة! كيف 
  سرد طلحة الصوم عشرين سنة! كيف عبدوا اهللا!!!


�	��ھ��ھ*(ء����ا� �

إننا حباجة إىل ذكر أحواهلم، وذكر أخبارهم.. لنحاول أن نبني للمسلمني اليوم، أن هؤالء الصحابة الذين عاشوا حيام مبنتهى 
  البساطة.. كانوا أبطاًال، وكانوا أغنياء النفس.. يتسمون بغىن النفس، كيف عاشوا غىن النفس!! كيف ملكوا غىن النفس!!

  إخويت ،،،

  تداًء.. لنتعرف من هو الصحايب؟؟؟تعالوا اب
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3 يا ليتني كنت صحابيّا


�	�؟�ھ��م��ا� �

   .مسلًما ومات على إسالمه" ρ"من لقي النبي عّرف العلماء الصحايب: بأنه 

 مسلًما""وقوهلم:  .يشمل كل من لقيه يف حياته.. سواء مسع منه أم مل يسمع.. روى عنه أو مل يروِ  "من لقي النبي"فقوهلم: 
.. خرج به "ومات على إسالمه"وقوهلم:  بصحايب (كرسول قيصر) ال صحبة له.وأسلم بعد وفاة النيب.. فليس  افرًاخرج به من لقيه ك

أما من ارتد بعده مث أسلم ومات مسلًما، فقد جزم احلافظ ابن حجر ببقاء اسم  ،من كفر بعد إسالمه.. ومات كافرًا، مل ُميت مسلًما
لقي النيب مسلًما مث مات على اإلسالم".. ألنه رجع إىل إسالمه.. ابُن حجر قال: "صحايب.. الصحبة له.. يعين: هو أسلم وارتد مث 

  الحيكم ا، كمن رجع إىل اإلسالم يف حياته كعبد اهللا بن أيب السرح. - الفرتة الىت عاشها على غري اإلسالم -اجلزئية اليت يف الوسط 

ادة يف التعريف: "الصحايب من لقي النيب مسلًما ومات على إسالمه، وإن مل زي )الباعث احلثيث(وقد زاد ابن كثري رمحه اهللا يف 
  شيًئا". تطل صحبته وإن مل يروِ 

  وهنا يأيت سؤال: 


�	�؟�ا�������م��ھ��� �

ال حسنة ونستطيع أن جنيب على هذا السؤال حني نُِعرف املالئكة: بأم أجسام نورانية قادرة على التشكل والظهور بأشك
  . شأُا الطاعة.خمتلفة.

املالئكة موجودون وإن مل نرهم، دل على وجودهم القرآن، والسنة، واإلمجاع.. فمنِكر وجود مالئكة يكُفر، وهم معصومون من 
    .6]التحريم: [} َال يـَْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرون{الكبائر، والصغائر. قال تعاىل عن املالئكة: 

مل يكن مرسًال إىل املالئكة، ألم ليسوا مبكلفني.. هم معصومون.. هم مفطورون على  ρر الفخر الرازي اإلمجاع على أنه ذك
الطاعة، ورجح الشيخ تقي الدين السبكي أن رسول اهللا كان ُمرَسًال إليهم وقد آمنوا به.. ونستطيع أن نقول.. أن نضع اسم سيدنا 

  من اخلالف. االصحابة خروجً  السالم ضمن أمساء جربيل عليه
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4 يا ليتني كنت صحابيّا

  سؤال آخر: 


�	�؟�ا����م��ھ��� �

م أجسام هوائية لطيفة أاجلن، قال بعضهم: "العلماء اختلفوا يف بيان حقيقة  ،هل هناك جن صحايب؟، فاجلن مكلفون
"، وقال بعض العلماء: "إن تتشكل بأشكال خمتلفة.. منهم املؤمن، والكافر؛ أما الشياطني فهي أجسام نارية شأا الغواية والفساد

حقيقتهم واحدة.. فاملؤمنون من اجلن يسمون مؤمنو اجلن، والكفار من اجلن يسمون شياطني.. هكذا! وهم أجسام نارية عاقلة 
مكلفة، قابلة للتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة.. منهم املؤمن، والعاصي، أما الشيطان فهو اسم للعاصي أو الكافر.. ويدل عليه قول 

  .27]الحجر: [ }َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن نَاِر السُمومَواْلَجان  { عز وجل:اهللا

بعث إليهم قطًعا، وهم مكلفون.. فيهم  ρ"أما اجلن فالراجح دخوهلم يف دعوة النيب.. ألن النيب  قال احلافظ ابن حجر: 
نـََفًرا ِمَن اْلِجن َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلما َحَضُروُه قَاُلوا َأْنِصُتوا فـََلما ُقِضَي َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك { صاة، وفيهم الطائعون؛ قال سبحانه:العُ 

 *قـُْرآنًا َعَجًبا ُقْل ُأوِحَي ِإَلي َأنُه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمَن اْلِجن فـََقاُلوا ِإنا َسِمْعَنا {وقال تعاىل:  ،29] األحقاف:[ }َولْوا ِإَلٰى قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ 
  فثبت أن من اجلن صحابة.. من اجلن املؤمن صحابة. .1-2]الجن: [ }يـَْهِدي ِإَلى الرْشِد َفآَمنا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربـَنا َأَحًدا

حسٌن.. إذا عرفنا أن الصحايب هو الذي لقي النيب وآمن به ومات على ذلك، وأن من املالئكة صحابة كجربيل، وأن من اجلن 
  إىل دينه. كالذين استمعوا إىل النيب وآمنوا به ومضوا دعاةً   ،صحابة

  رف الصحايب؟فكيف إذاً يُع

 َ�
�	�؟�!ُ��ف�	�ا� �

  يعرف الصحايب بعدة أمور:

  رالتواتُ : أولها

  "وهو رواية العدد الكثري عن العدد الكثري الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب". - 

مائة) رووا وقالوا: إن هذا صحايب. وروى عن املائة مائة.. ال أقصد  ،مخسة عشر، عشرين ،مبعىن أن كثريًا من الناس (عشرة 
ة عشر.. أربعني.. مائة.. الكثري! الذين يستحيل تواطؤهم على قالوا: العدد الكثري كم؟ عشرة.. مخس - حتديد العدد وإمنا العدد الكثري

  .ستحيل أن يتفقوا على كذبة واحدةالكذب.. ي
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5 يا ليتني كنت صحابيّا

إذاً، نَعِرف الصحايب بالتواتر كأيب بكر، وعثمان وعلّي وبقية العشرة املبشرين باجلنة، عرفنا أم صحابة بالتواتر، نُِقَل هذا 
  عمر.بالتواتر، األمة كلها تقول: أبو بكر، و 

  الشهرة القاصرة عن حد التواتر :اثانيً 

هناك فرق بني احلديث املتواتر واحلديث املشهور.. احلديث املتواتر الذي رواه عدد كثري يستحيل تواطؤهم على الكذب،  - 
ة ثانية بعدد قليل خبالف احلديث املشهور.. : الشهرة القاصرة عن حد التواتر.. مبعىن يكون مرويًا يف طبقة بعدد ضخم جًدا، ويف طبق

  جًدا.

صحيح  – صحيح[ "سبقك بها عكاشة" - مثًال، ضمام بن ثعلبة الذي ربطه الرسول يف املسجد.. مشهور، عكاشة بن حمصن

  مشهور.. صحابة مشهورون. -كل األمة تعرف هذا احلديث،  ]6541: البخاري

  يبقى رقم واحد: التواتر.

  اثنني: الشهرة.

   الصحابة أنه صحابيى عن أحد أن يـُْروَ  :اثالثً 

ُمحََمة بن أيب ُمحََمة الدْوِسي الذي مات بأصبهان مبطونًا، شهد  - مثالً  - أن يُرَوى عن أحد الصحابة أنه صحايب.. كما يف حق
  ، سيأيت معنا احلديث.حكم له بالشهادة ρأبو موسى األشعري أنه مسع النيب له 

  ْخِبر أحُد التابعين بأنه صحابيأن يُ  :ارابعً 

  بناًء على قبول التزكية من واحد عدل، وهو الراجح. - 
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6 يا ليتني كنت صحابيّا

  حابي.. بعد ثبوت عدالته ومعاصرتهأن يخبر عن نفسه (هو) بأنه ص :خامًسا

يستفاد منه معرفة مجع كثري من الصحابة.. يكتفي فيهم بوصف  اضابطً  )اإلصابة(ظ ابن حجر يف كتاب وقد ذكر احلاف - 
  ار.يتضمن أم صحابة، مأخوذ من ثالثة آث

  ذكر ابن حجر ثالثة آثار يؤخذ من جمموعها حكم الصحايب:

1 م كانوا اليؤمرون يف املغازي إال الصحابة، فمن تتبع األخبار الواردة يف غزوات الردة والفتوح وجد من ذلك الكثري.) أ  

ذين ولدوا يف حياة النيب لفدعى له، فكل ا ρولود إال أتى به النيب ) أن عبدالرمحن بن عوف قال: كان اليولد ألحد م2
  صحابة.

) أنه مل يبق باملدينة، وال مبكة، وال بالطائف، وال من بينها من األعراب إال من أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان يف ذلك 3
  يف حجة الوداع وإن مل يرهم هو. ρ الوقت حًيا فهو مندرج يف الصحابة، حلصول رؤيتهم للنيب

ُولدوا يف حياة النيب.. الذين كانوا أحياء يف مكة والطائف واملدينة وما بينها.. يف هذا الوقت! كلهم  الذينو إًذا؛ أمراء املغازي 
  .ρأسلموا ودخلوا يف دين اإلسالم، وحجوا مع النيب 

  وهنا تأيت أخطر وقفة يف موضوعنا كله، وهي:


�	��ا'���ر�%��هللا�حـ����ا� �

  أحبك يف اهللا). - واهللا- ي املسلم.. حبييب يف اهللا (وأنا أخ

  ر!.. اختياρاهللا جل جالله اختار النيب 

َذا اْلُقْرآُن َعَلٰى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْيِن َعِظيٍم    .31-32]الزخرف: [ َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْحَمَت رَبَك} *{َوقَالُوا َلْوَال نـُزَل هَٰ

  اختار حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم. ،ρفاهللا اختار النيب  124]األنعام: [ {الّلُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه} 
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7 يا ليتني كنت صحابيّا

وكما قلت يف السرية أن يف زمن النيب.. كان مشهورا أن هذا زمن النيب، وتطلع إىل هذه النبوة كثريون من شعراء، وناثرين، 
اختار له أصحابه الذين يكونون  اختار اهللا حممًدا .. لـماρا كانوا يتطلعون ليكونوا نيب هذا الزمان، ولكن اختار اهللا حممدً   اورهبان.. كثريً 

  معه.. العقُل ارُد من اهلوى والتعصـِب حييُل على اهللا يف حكمِته ورمحِته أن خيتار حلمل شريعته أمًة مغمورة، أو طائفة ملموزة.

.. وأن ρ. وهو أن اهللا تعاىل اختار سيدنا حممًدا حنن نريد أن نفهم هذه النقطة؛ ألننا قلنا بأن هذه أخطر نقطة يف املوضوع.
 ..سيدنا النيب هو النيب اخلامت ليس بعده نيب.. الصحابة الذين حوله هم من سيحمل الشريعة، ويبلغوا ملن بعدهم، ومن بعدهم يبلغها

  إىل أن تقوم الساعة.

�����.�س�أح+� �

َل بعد ذلك فالإذاً، الذين سيحملون منه.. هؤالء كأم أنبياء؛ ألم ه بد أن خيتار  م من سيبلغ رسالة اهللا الباقية اليت لن تـَُعد
  للنيب أحسن ناٍس.

  أيقول هذا عاقل.. أيها الناس؟؟!!  .. (هو ده كالم)؟!! ..بالعقل!! ربنا خيتار للنيب صحابة.. يكفرون بعد موته؟!

  خيتار..

  أهذا كالم يقوله عاقل؟! .. أهذا كالم يرضي ربنا؟!.. ؟!اهللاُ جل جاللُه خيتار للنيب أصحابًا يكونون كاذبني

عن الكتاب والسنة، ألم.. هم من وصل لنا القرآن، هم  اعترب دفاعً رمية.. طبقة الصحابة يُ ولذلك كان توثيق هذه الطبقة الك
، واحلفاظ على قدر الصحابة، والدفاع من وصلوا الشريعة، هم الذين محلوا أصول اإلسالم.. لذلك توثيق الصحابة، وتعظيم الصحابة

ا للدين نفسه؛ ألم يستحقون ذلك، بل أستطيع أن أقول: إن الدفاع عن الصحابة، وتقدير الصحابة، عن الصحابة.. يعترب إنصافً 
  .البالغة يف اختيارهم هلذه املهمة العظمى تقديرًا حلكمة اهللاعترب وتعظيم قدر الصحابة.. يُ 

  ا توهينهم والنفوق ما فيه من هدم للكتاب  ،عترب غمزًا يف هذا االختيار احلكيم، وملزًا هلذا االصطفاء الكرمييل منهم، فيُ أم
والسنة والدين وأصول الشريعة.. وهذا سبب مهم جًدا وخطري جًدا، لنتكلم عن هؤالء الصحابة، ونرد على من أخطأ يف حقهم 

  وانتقص منهم.

، اومسو مميزاا.. ما جيعله مطمئنً نصرها، وصفاء جوهرها، زات هذه األمة.. يرى من سالمة عُ املتصفح لتاريخ هذه األمة، وممي
، ألا صارت خري أمة أخرجت للناس، ولكن ابُتِلَي اإلسالم حديثًا مبثل أو أشد مما ابتلي به قدميًا.. املرجفني، واملنافقني، والكذابني
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8 يا ليتني كنت صحابيّا

 الختيارهم للصحبة، واخلطُر أن يكون طعن هؤالء.. قد يكون سوء أدب منهم مع واملخادعني، واحلاقدين على الصحابة، الكارهني
  .اهللا

  ،،، إخويت

  عرفها واعلمها..ادركها و افهمها و اطة خطرية هذه نق

  وبقي يل وقفة معها يف احللقة القادمة.. 

  إخويت يف اهللا ،،،

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا.و                             
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َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرِة فـََعِلَم َما {يقول ربنا جل جالله: 
  .18]الفتح: [ }ِفي قـُُلوِبِهْم فَأَنـَْزَل السِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًبا

ْألَولُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي والسابُِقوَن ا{وقال تعاىل: 
ِلَك  ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعد َلُهْم َجناٍت َتْجِري َتْحتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ذَٰ اللُه َعنـْ

 .100]التوبة: [ }اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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1 مرتبة الصحابة وقدرهم

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل إن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعينه وأستهديه، وأعوذ باهللا تعاىل من 
  .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

مٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حم
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102 آل عمران:[يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلهَ {يَا َأيـَها الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الذِ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ  ي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1: النساء[الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُسوَلُه فـََقْد وا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َورَ {يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـقُ 
  أما بعد،  .]71-70: األحزاب[ فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة   عليهحممد صلى اهللا فإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل، وإن خري اهلدي هدي
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

والذي فلق اجلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله؛ 
  ه صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).اللهم اجعل عملنا كل

  ،،، أحبيت يف اهللا

(أسأل اهللا جل جالله أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا  كيف حال قلوبكم مع اهللا؟.. كيف حالكم مع اهللا؟
  اب).بركة هذه األيام، فيجعلها عتقا لنا من النار وفتحا ألبواب اجلنة بغري حس
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2 مرتبة الصحابة وقدرهم

  إخويت يف اهللا ،،،

���êÞ^e…�…^éj}]�� �

ا اختيارًا رضوان اهللا عليهم، وقلنا: إن اختيار اهللا جل جالله للنيب كان أيضً  - ρ-  زلنا مع الصحابة.. أصحاب النيب ما
تقياء؟! وهو ألصحابه.. أن اهللا اختار أصحاب النيب.. وكان الرد على كل من انتقصهم.. أنه كيف خيتار اهللا للنيب صحابة غري أ

علم أن هؤالء هم الذين سيحملون الدين من بعده ألنه ال نيب بعده! وأم الذين سيبلغون عنه! وأم الذين ستقتدي م سبحانه يَ 
فلذلك كان اختيار  .137] البقرة :[ {فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا} :األمة باالقتداء ؤالء الصحابة أمر األمة!! ألن اهللا

  اهللا جل جالله هلؤالء الصحابة اختيارًا ربانًيا.

  : ينريد أن ننتقل إىل نقطة جديدة، وه

����[JJJ�ÜjÞ_�ÌéÓÊ�JJJ�Üâ�]„Óâ�� �

  ،،، إخويت

  م به عندوذلك أمر مسل  ..أنه ال ُيسَأل عن عدالة أحد منهم يوه ،أؤكد ابتداًء أن للصحابة خصيصة ليست ألحد غريهم
  وإمجاع من يعتد به من أهل اإلمجاع يف هذه األمة. ،لني بنصوص الشرع من الكتاب والسنةد عَ لكوم على اإلطالق مُ  ؛كافة العلماء

اُء َعَلى  -سلمعلى آله وصحبه و صلى اهللا عليه و - ُمَحمٌد َرُسوُل اللِه  {يف القرآن يقول ربنا جل جالله:  ِذيَن َمَعُه َأِشدَوال
نَـُهْم تـََراُهْم رُكًعا ُسجًدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللِه َوِرْضَوانًاقفاِر رَُحَماُء اْلكُ  اد تراهم ركًعا وكفى ذا تعديًال يف أم عب  .29] الفتح:[ }بَـيـْ

   .سجًدا

 الحشر:[ }...ْم َوَأْمَواِلِهْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللِه َوِرْضَوانًالِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِهِ {وقال سبحانه وتعاىل: 

 :الشهادة انظر ..8] الحشر:[ ...}َويَنُصُروَن اللَه َوَرُسوَلهُ { ،شهادة من اهللا عز وجل أن هؤالء يبتغون فضًال من اهللا ورضوانًا.. 8]
ُأْولَِئَك ُهُم {... )..صفة الصديقية(وإثبات هذه الصفة هلم،  ..هذا توثيق للمهاجرين ،8] الحشر:[} ُأْولَِئَك ُهُم الصاِدُقونَ {...

  }.الصاِدُقونَ 

يَماَن ِمْن قـَْبِلِهمْ { اَر َواْإلِ ُءوا الدِذيَن تـَبَـوْبِلِهْم { هؤالء األنصار }َوال يَماَن ِمْن قـَ اَر َواْإلِ ُءوا الدِذيَن تـَبَـووَن َمْن َوالَهاَجَر ُيِحب
َصٌة َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه فَُأولَِٰئَك ُهُم ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمما ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى َأنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصا
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3 مرتبة الصحابة وقدرهم

  بت الصديقية للمهاجرين. بعد أن أث ،لألنصار ..فأثبت هلم أيًضا الفالح.. 9] الحشر:[ }اْلُمْفِلُحونَ 

é¤]{{{{{{{{{{ÃÖ]�…^{{{{{{{{{{{�Ùæ‚�� �

 .74]األنفال: [ }َحقاَوالِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللِه َوالِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن {وقال تعاىل: 

  كلهم، كيف خترج منهم أحدا؟!!       ،هلم  هؤالء؟!! والوصُف هلم إمجاالً تتعجب كيف يأيت بعد هذا أحد يتكلم يف

 }َحقا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيمٌ َوالِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللِه َوالِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن {
َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرِة فـََعِلَم َما ِفي قـُُلوِبِهْم فَأَنـَْزَل {ول ربنا جل جالله: ويق ،74]األنفال: [

  وتعاىل.علم ما يف قلوم.. أنزل السكينة عليهم.. سبحانه  .18]الفتح: [ }َأثَابـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًباالسِكيَنَة َعَلْيِهْم وَ 

ُهمْ {وقال تعاىل:   َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعد والسابُِقوَن اْألَوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنـْ
ِلَك ا   .100]التوبة: [ }ْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َلُهْم َجناٍت َتْجِري َتْحتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ذَٰ

ِلَك َجَعْلَناُكمْ {وقال تعاىل:  ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًة َوَسطًا { -رضوان اهللا عليهم- واخلطاب للصحابة  }وََكذَٰ لَِتُكونُوا ُشَهَداَء وََكذَٰ
خري األمم وأعدهلا يف  مة الصحابة.. قرن الصحابة.. فهمالصحابة.. أ م اخليار والعدول.. فـــَــُهمْ ه الوسط .143]البقرة: [ }َعَلى الناسِ 

.. أقواهلم وأعماهلم وإرادام ونيام، وذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. اُهللا تعاىل يقبل شهادم عليهم
هم، ورفع ذكرهم، وأثىن عليهم، وأمر مالئكته أن تصلي يقبل شهادة الصحابة على الرسل أم بلغوا.. فهم شهداؤه؛ وهلذا نوَه اهللا بذكر 

  عليهم وتدعو هلم وتستغفر هلم.

â^ËŞ‘]{{{{{{{{{{Ü� �

  ا إىل علمه به. فيخرب باحلق مستندً  بعلم وصدق.. :شرطان ؛ند اهللا هو الذي يشهد بعلم وبصدقالشاهُد املقبوُل ع

َر ُأمٍة ُأْخرَِجْت { ، وقال سبحانه وتعاىل أيُضا:86]الزخرف: [ }ْعَلُمونِإال َمْن َشِهَد بِاْلَحق َوُهْم يَـ {كما قال تعاىل:  ُكْنُتْم َخيـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللهِ  فالصحابة من  ،اإذا قلنا: إن هذا ألمة املسلمني مجيعً  .110]آل عمران: [ }لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

  باب أوىل.

هم  }الِذيَن اْصَطَفىٰ {قال ابن عباس: " .59]النمل: [ }ُقِل اْلَحْمُد ِللِه َوَسَالٌم َعَلٰى ِعَباِدِه الِذيَن اْصطََفىٰ {وقال تعاىل: 
  ."ρصحاب حممد.. اصطفاهم اهللا لنبيه أ



 
 

www.yaqob.com                     _3أصلي وفصلي            
________________________________________________________________________________  
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  إخويت،،،

نزلت و.. اختصرُت واقتصدت، وإال فهناك آيات أكثر يف مدح وتعديل.. والثناء على الصحابة تلك آيات بينات (عظيمة).. 
  امسة يف تاريخ الدعوة اإلسالمية.الذين كانوا معه يف املواقف احل ρمن عند املوىل عز وجل.. تشهد بفضل وعدالة مجيع أصحاب النيب 

وانتهاء بفتح املدائن يف بالد  ،األرقم رقم.. ابتداء من دار األرقم بن أيبهؤالء الصحابة؛ انظر املواقف احلامسة ابتداء من دار األ
  فارس. 

جاءت من فوق سبع مسوات.. أن اهللا جل جالله هو الذي  ρ ت والداللة أن عدالة أصحاب النيبمن األمور القطعية الثبو 
  بعد شهادة اهللا عز وجل هلم باخلريية. ρصحابة رسول اهللا  طعن يفزكى الصحابة.. فال يـَُتَصور إلنسان مهما أويت من علم ومعرفة أن يَ 

JJJJJ�ÜãéÊ�Ü×Óji�kÞ_æ�[JJJJJJ�ÙçÏè�^ße…==[� �

  (أولئك هم املؤمنون حقا)، (أولئك هم الصادقون)، (أولئك هم املفلحون)، وأنَت تتكلم فيهم!!ربنا يقول: 

  كيف ذلك؟!!

�[JJJJJJ�äÞ_�Ü×Â�äÞ`Òæ�=JJJJJ�÷� �

  ملاذا أريد البدء ذا احلديث؟!!  ينة، فالشواهد أكثر وأعم.. وسبحان اهللا العظيم!! ال أدر أما يف السُ 

 َال َتُسبوا َأْصَحاِبي. .َال َتُسبوا َأْصَحاِبي"": ρمرتني، يقول "ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا أصحابي..." : ρقال رسول اهللا 
سبحان  .]2540: صحيح مسلم – صحيح[ "َأْدَرَك ُمد َأَحِدِهْم َوَال َنِصيَفهُ  َما ،دَُكْم َأنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًباَلْو َأن َأحَ  !نـَْفِسي بَِيِدهِ  فـََوالِذي
  أصحابه! ب عده من يسُ قد علم أنه سيأيت بَ  ،صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه - يم!! كأن رسول اهللا اهللا العظ
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يبية والفتح.. فإذا  كان خماطبا به خالد بن الوليد ومن معه.. أقرانه من مسلمة احلد  "ال تسبوا أصحابي"م أن هذا احلديث رغ
.. الـُمـــّد عبارة عن حفنة ممدودة.. عندما تكون اليدان ممدودتني هكذا.. هذا هو الـمـُـّد، (ألجل أن تعلم أن أربعة أمداد هي كان ُمدّْ 

  ).عندما متد يديك ومتلؤهم هكذا ،الرجلملء كفي 

  ذهب من شخص آخر. أفضل من جبل أحد هذا املد.. سبحان اهللا العظيم!! ملء يد من الصحايب

: ملء يديه كال أو توزن باملد، يعين: بــُـقــُـول، يعينتُ  اليت يومعلوم أن املد إمنا يقاس به احلبوب، سبحان اهللا العظيم! احلبوب ه
  أو بُر أو متر.. أفضل من جبل أحد ذهب من غريه. ُرزأذرة أو قمح أو 

سبحان اهللا العظيم!!.. أين حنن جبانب الصحابة؟!! إذا كان مد أحد الصحابة أو نصف مد.. ملء يد واحدة أفضل من 
  !!! مستحيل!!؟؟من بعدهم اهللا الصواب يف الفتوى، ويظفر بهرمهم أحد.. من خالد وأمثاله؟! فكيف جيوز أن حيَ 
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6 مرتبة الصحابة وقدرهم
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صلينا المغرب مع رسول " صلى اهللا عليه وسلم -صل عليه-  "صلينا المغرب مع رسول اهللا"موسى األشعري قال:  عن أيب
 !زلتم ههنا؟! قلنا: يا رسول اهللا ! قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: ماالعشاء معه ، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلىρاهللا 

رفع رأسه إلى السماء ف قالقلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو قال: أصبتم، صلينا معك المغرب، ثم 
   .]2531: صحيح مسلم-[صحيح "ما يرفع رأسه إلى السماءموكان كثيرا 

���ì‚{{{{{{{{{{{{{{{{{ñ^Ê�  

(وارفع رأسك) هذه.. مهمة (ال أقوهلا  آاااااااااْه!!.. تعلم هذه الفائدة، تعلم هذه الُسنة، تعلم أن تنظر للسماء.. ارفع رأسك
  اآلن لالختصار)!.. 

  لكن من مدرسة احلياة:

  (ارفع رأسك).. (ارفع رأسك وانظر ألعلى) علو مهة.

  ا.(ارفع رأسك).. ال تكن مكتئبا وال حزينً 

  (ارفع رأسك).. واطلب من ربنا العظيم.

  . وانظر للنجوم وقل سبحان اهللا!!(ارفع رأسك).

  وقل يا رب!! (ارفع رأسك)..

  .57]غافر: [ }َلَخْلُق السَماَواِت َواْألَْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق الناسِ { ا.. انظر لغريك،(ارفع رأسك) وال تكن أنانيً 

  املهم.. فلتأخذ ذه السنة، وارفع رأسك، وانظر إىل السماء.

‚Âçi�^Ú�ð^ÛŠÖ]�îi_�ÝçrßÖ]�kfâƒ�]ƒdÊ==JJ� �

قال: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى ف .ا يرفع رأسه إلى السماءموكان كثيرا م إلى السماءفرفع رأسه "... 
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وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبُت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي " صلى اهللا عليه وسلم -صل عليه-"السماء ما توعد، وأنا
  .]2531: لمصحيح مس-[صحيح أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"

 ة أصحابه إىل من بعدهم كنسبته إىل أصحابه،سبَ ه نِ سبحان اهللا العظيم!!.. هذا رسول اهللا! صلى اهللا عليه وسلم.. يشب 
وكنسبة النجوم إىل السماء.. هذا التشبيه يعطي من وجوب االهتداء م ما هو نظري اهتدائهم بنبيهم، ونظري  سبحان اهللا العظيم.
  ا من الشر وأسبابه.لألمة وحرزً  ةً جعل بقاء الصحابة بني األمة أمن ρا.. فإن رسول اهللا بالنجوم.. وأيضً  اهتداء أهل األرض

��Ê__�†ŠÓŁéÝ�xjËŁè[��� �

لذلك سيدنا عمر لــما سأل سيدنا حذيفة: أيكم حيفظ حديث رسول اهللا يف الفتنة؟ قال حذيفة: أنا، قال: هاته.. إنك عليه 
 مُيكسر أأفإن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: " - الفتنة يعين-  "يا أمير المؤمنين!! ؟مالك ولها"قال:  - يف آخر احلديث -جلريء
 .]144صحيح مسلم: -[صحيح "أبدا!! أن ال يغلق رىأحبل يُكَسر، قال: ذلك ال. قال:  ؟يُفتح

 .]المحتضرون البن أبي الدنيا[(اجلُــَفاة الِغالظ)" وحذيفة نفسه قال يف سياق موته: "احلمد هللا الذي سبق يب الفتنة قادا وُعُلوَجها 

�ğíßÚ_�íe^v’Ö]�íÚúÖ�� �

ا.. ا.. وخطرية جدً لألمة.. هم بالنسبة لألمة كنسبة النجوم للسائر يف البحر. وسبحان اهللا العظيم!! مهمة جدً  فالصحابة أمنةً 
: ه صفحة أدلة وهدايات مثل صفحة البحر وتوازيها.. يعينالبحر.. ربنا جعل ل سفينة يف البحر.. يف يف ين من ميشأا.. وعجيبة جدً 

  يف البحر يهتدي بكتاب أعم مما هو فيه من التيه.. سبحان اهللا العظيم!! يمثل البحر السماء أو أكرب من البحر السماء، فمن ميش

  حايب وأصحايب أمنة ألميت).جعل الصحابة أمنة لألمة، (النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة ألص فالرسول عليه الصالة والسالم 

 "خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"": ρوعن عمران بن حصني قال: قال رسول اهللا  

  .. سبحان اهللا!! ]294/2: حلية األولياء – صحيح ثابت[

ن أفضل أا؛ عندما يقول الرسول .. إذً "يهمالقرن الذي بعثت ف"أميت القرن الذي بعثت فيهم..  يقول: خريُ  ρهذا رسول اهللا 
  .. أمة اإلسالم هم أصحايب هؤالء.. يأتى بعدهم من يقول: أنا خري منهم أو أنا مثلهم!!
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ثالثة القرون ال ؛مث يكثر اخلبث ]2652: صحيح البخاري -[صحيح" م ثم الذين يلونهمقرني ثم الذين يلونه الناس خيرإن "
ا يف قلوب من أذعنوا له، ا قويً ، فاإلسالُم كان يف أول شبابه فتيً - صحبه وسلمصلى اهللا عليه وعلى آله و -ية بشهادة رسول اهللا اخلري 

واتبعوا هداه، ومتسكوا مببادئه، واصطبغوا بصبغته، فكانت العدالة قوية يف نفوسهم شائعة يف آحادهم، حىت إننا نرى الذين وقعوا منهم 
لبثوا أن ساقتهم عزائمهم إىل االعرتاف وطلب احلد.. ليطهروا أنفسهم، سارعوا بالتوبة حيث تاب اهللا عليهم.. سبحان  يف الكبائر ما

  العظيم!.. سبحان رىب العظيم!!امللك!.. سبحان اهللا 

ا فأقم بت ذنبً تقول: طهرين إين أص يصلى اهللا عليه وسلم.. وه - صّل عليه-للرسول  تأيت يعندما تتأمل زانًيا أو زانية وه"
ما فرت اإلميان - ؛ ل اهللا، قد وضعت.. أقم علي احلديا رسو  :تضعه وتأيت به - هذي تسعة شهور- "فاذهبي حتى تلدي"علي حده.. 

صحيح مسلم:  -صحيح[ "؛، وتقول: لقد فطمته يا رسول اهللايده لقمة وتأيت به ويف - سنتان - "حتى تفطميه فأرضعيه اذهبي" ؛- يف قلبها

.. وجتد اآلخر؛ الصحايب يشرب اخلمر حني يريدون سنوات واإلميان يعمل يف قلبها عمله، ما فرتت وال نست وال ضلت ثالث ]1695
  ..]6780: صحيح البخاري-[صحيح "ه يحب اهللا ورسولهأن ، فاواهللا مت علمت إالوهلعنال ت"أن يسبوه أو يلعنوه.. يقول: 

==�Ò_��]� �

هؤالء  "ه يحب اهللا ورسولهأن ، فاواهللا مت علمت إالوهلعنال ت"يؤتى به.. لعنه اهللا.. يشرب اخلمر، ويقولون: ما أكثر ما 
  .اهللا ورسوله هم العصاة فيهم، حىت الزناة وشاريب اخلمر.. حيبون

كعب بن مالك.. وقصته هذه عجب.. عجب من العجب!! عجب عجاب! سيدنا كعب بن مالك يتعرض لضغوط نفسية 
كثري من الناس اليوم بعد أن يتوبوا مع أول   - بعد أن تاب -  ـ..ع ذلك يثبت ويصمم وينطلق يتعرض لــهائلة.. ضغوط عجيبة.. وم

 ت، أّما سيدنا كعب بن مالك كنت دائما أسوق مثاله مع الَعْصرَة الىت تصيب قلب التائب.. ال صدمة يرجع يف كالمه وجيرى ويتفل
   قادمة.ا إىل احللقة البأس لنؤجل هذا الكالم شيئا يسريً 

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  مع كعب بن مالك انتظروين

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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   ،،،إخويت

، إننا نريد نتعلم منهم، ونرتىب كما تربوا - اهللا عنهم وانرض- إننا يف طريق سرينا مع الصحابة 
  الصحابة؟ ρكيف رىب النّيب :أن نتوقف وقفًة طويلًة مهمةً 

صار الذين كانوا يفرون أمام عمالء القيصر ، كيف هذا اجليل ليكون هكذا؟كيف رىب 
  !ما الذي تَغّري؟. ."أن ُتسلَم أو تدفَع اِجلزيَة"إما يهددون القيصر نفسه: 

هل اكتشف العرُب سالًحا .. لًفا جديًدا؟هل دخل العرُب حِ !.. قولوا يل ما الذي تغري؟
 !ما الذي تغري؟.. جديًدا؟
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1 كيف رّبى النبي أصحابه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  الم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد ،،،ري العاملني والصالة والس احلمَد هللا

فإخويت يف اهللا والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم 
  فيه ألحد غريك شيًئا). ال ظل إال ظله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل

  ،،، أحبيت يف اهللا

  كيف حالكم مع اهللا؟

نتعلم منهم، ونرتىب كما تربوا، إننا نريد أن نتوقف وقفًة طويلًة  - اهللا عنهم وانرض-نا يف طريق سرينا مع الصحابة إخويت إن
 مهمًة:

|�fl�ßÖ]�îe…�ÌéÒρ�íe^v’Ö][ϑ� �

أصدر ملك الروم أمرًا دم  ρ،الدة النيب عجيٌب جًدا حني تنظر يف عام و  شيءٌ  ،هذا اجليل ليكون هكذا؟ ρكيف رىب النّيب 
الكعبة، وأرسل أوامرَه هذه إىل عمالئه يف احلبشة، وعمالؤه يف احلبشة أرسلوها إىل عمالئهم يف اليمن، وخرج أبرهة من اليمن بالفيل، 

ال يصده صاّد وال يرُدُه راّد، حىت  ،العرِب ومهادها، وشعوا، وبالدهاسار أمُر ملك الروم هذا املسار كله وخرج أبرهة بالفيل يطأ جباَل 
حىت وصل إىل بعد ميلني من الكعبة، ومل يقف يف وجهه أحد، حىت الرجل الذي قام يف وجهه،  ،أصبح على بـُْعِد ِميَلْني من الكعبة

  وللبيت رب حيميه). ،ذهب إليه يبكي إبله (إبلي إبلي.. أنا رب اإلبل

ا احلادث بسبعني سنة فقط، انتفضت مكة برجال ال لُيقّوضوا ُملك اليمن، فاليمن فُِتحت بكتاب، وال احلبشة، بل بعد هذ
اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة رب " ، ليقول للقيصرρذاته، ليخرج رجل من أتباع  حممد ليقوضوا ملك القيصر 

وصار الذين كانوا يفرون أمام عمالء القيصر  ،"ومن جور األديان إىل عدل اإلسالمالدنيا واآلخرة، ومن ضيق الدنيا إىل سعة  ،العباد
  ."أن ُتسلَم أو تدفَع اِجلزيَة"يهددون القيصر نفسه: 
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2 كيف رّبى النبي أصحابه
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  !تغري؟ ما الذي.. هل اكتشف العرُب سالًحا جديًدا؟.. هل دخل العرُب ِحلًفا جديًدا؟!.. قولوا يل ما الذي تغري؟

  !أتعلمون ما الذي تغّري؟

الذي تغّري هو العريب نفُسه، العرّيب نفُسه تغّري، أصبح شيئا آخر بعدما كان يبكي إبله، صار يبكي ديَنه، بعدما كان يعتز 
نيب! كيف تابوا..  ، أردت أن أتوقف هذه الَوقفة يف وسط احللقات لنرى كيف رباهم اهللا، كيف رباهم اللذلك بقوميِتِه، صار يعتز بربِه.
  كيف تابوا توبة صادقة!

�á^ÚˆÖ]�]„â�»JJJJJ{{{{{{{{{eçjÖ^e�áçfÂøjè=� �

لتوبة يف الصباح، كيف تابوا هذه التوبة الصادقة، ونرى املسلمني يف هذا الزمان يتالعبون بالتوبة، يتوب يف الصباح مث يرجع يف ا
   يف نفس اللحظة.

{{{{Ú`i���Ø{{{{� �
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 ρني فرًدا، كلهم جاءوا إىل النيب روا إىل كعب بن مالك ختلف عن غزوة تبوك، وعدد الذين ختلفوا كان كثريًا، أربعًة ومثانانظ
ا يقعد فقبل النيب عليه السالم عالنيتهم ووكل سرائرهم إىل اهللا، كل منافق كان عندم ؛ا رسول اهللا اعذرنا فعندنا أعذارفقعدوا وقالوا: ي
يا رسول اهللا اعذرين، كان لدّي عذر، فيقول له الرسول: قم يغفر اهللا لك، حىت جاء كعب بن مالك فقال  : فيقول لهعند سيدنا النيب

 يقضي أما هذا فقد صدق، فقم حتى"له: أنا َأْمجَْعُت ِصْدَقك، مل أكن َقط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك، فقال رسول اهللا: 
   .أما هذا فقد صدق، ]2769 :صحيح مسلم – صحيح[ "اهللا فيك

{فإذا عزم األمر فلو صدقوا  ،]1952: صحيح النسائي-[صحيح ق اهللا يصدقك"صدُ إن ت"الصدق إًذا، أول شيء أطالبك به، 
   .يف التوبة، الصدق يا حبييب يف اهللا - يا بين-الصدق . .]21 محمد:[اهللاَ لكان خيراً لهم} 

  .أصدق مرة هللا ..يا أخي !اصدق يف توبتك

  ما دام َصَدق وأراد أن يتوب فال ينفع أن يتوب هكذا، بل يلزمه أن يَرتّىب.، أما هذا فقد صدق"" :دقالص
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3 كيف رّبى النبي أصحابه

خرج من عند سيدنا  .نين حىت مهمت أن أرجع فأكذب نفسيفما زالوا يؤنبو  ،ما خرجت من عنده، تبعين بعض أهليقال: فل
   و زوجته و..بن عمه وزوج أخته وأخومشى وراءه أخوه وا ρ -صّل عليه-النيب 

�Œ^ßÖ]�ØÒÊJJJJJJ[]„Óâ�kÞ_�]ƒ^Û×� �

قالوا له: أتتصنع االلتزام؟ دعَك من هذا التزمت، كل الناس يأكلون من البنوك ملاذا أنت هكذا؟ كل الناس يعملون يف املقاهي، 
  .ه).. (أستغفر اهللا ما هذا الذي أقولما دمت ال تسرق فال إشكال، يا عم النقاب خمتلف فيه، يا سيدي أنتَ 

��’ÃÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ì†��� �

، قال: فما زالوا )كان عندي عذر(مل تفعل كبقية الناس، كلهم قالوا  أقصد أم قالوا له أنت الذي تتصنع البطولة؟ ملاذا
 ؛عندي عذر يا رسول اهللا أنا كان يؤنبونين حىت مهمت أن أعود فأكذب نفسي، قال: فكرت.. قلت هل أرجع إىل النيب وأقول: ال، ال

  هذه هي "العصرة" اليت تصيب قلب التائب.

أنت شاب ربنا أكرمك وهداك وأعفيت حليتك، وتركت السجائر، وتركت املشي مع البنات، وبدأت تصلي، وربنا هداك 
  ورمضان كله بركة عليك، بعد رمضان وبعد العيد تأيت هذه العصرة.

يد أن أمتتع بشبايب يومني.. األغاين حرام، واملوسيقى حرام، والربا حرام، مالذي جعلين أفعل هذا؟؟! أنا تعجلت قليال.. كنت أر 
  والنظر للنساء حرام، والسجائر حرام، هكذا ستكون عصرة.

ذات مرة وهي خارجة وقفت ترتدي النقاب أمام املرآة وترتدي  ،ح عليها ويسر هلا، وارتدت النقابربنا أكرمها ووفقها، وفت
  ذي فعلُته يف نفسي، مجايل هذا ملاذا أغطيه؟! العصرة اليت تصيب قلب التائب.اإلسدال، وتقول: ما ال

�àÚ�“×~ji�ÌéÒ[ì†’ÃÖ]� �

العب اإلنسان، كيف نتخلص من هذه العصرة؟ كيف نتخلص منها؟ كيف نستطيع أن نثبت بعدها؟ هذه العصرة: الشيطان يُ 
  ا جًدا.اللتزام، فالرجوع مرة أخرى لطريق االلتزام سيكون صعبً هذه العصرة إذا مرت ثـََبت لآلخر، وإن أخرجتك هذه العصرة من ا

   كيف أثبت؟  :لذلك
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4 كيف رّبى النبي أصحابه
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بالصحبة الصاحلة، قال: هل قال رسول اهللا ألحد مثل ما قال يل؟  ..كيف ثبت؟ تعالوا لنرى كعب بن مالك كيف ثبت؟
  صاحلني، شهدا بدرًا، يل فيهما أسوة، فَتثَبُت ما. ، فذكروا يل رجلني)ُمرارة بن الربيع وهالل بن أمية ،نعم(قالوا: 

  نتثبت. ا آخر؟ إذاا أم شيئً يف البداية زوجات النيب.. ماذا ُكن يرتدين؟ نقابً قلنا 

أال تتمنني؟! أليس  ،يف اجلنة ρ وزوجات النيب ،ρتتمنني أن تكوين مع بنات النيب  أال تتمنني يا أختاه، يا بنييت الطيبة، أال 
  ىل عندك من أي إنسان آخر؟هم أو 

سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد بن زيد وعبد  اللحية، النيب.. هل كان له حلية؟عندما تز يف موضوع 
  بة.ؤالء الصحا هل كانت هلم حلَِى أم كانوا بغري حلَِى؟ تريد أن تكون معهم أم ال؟ فَتثَّبتْ .. .الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح

=JJJ�Ôféfu�ÔÛ×Óè�÷�� �

الرسول ال يكلمه والصحابة اليكلمونه، وهذه عقوبة  ؛أن يَُكلم ρدنا كعب بن مالك وى رسول اهللا مشى سي ،"فتثبْت ما"
ونه، لدرجة شديدة جًدا، وخطرية جًدا، أال يكلمك حبيبك، وهو حيب النيب وحيب الصحابة، فكانت العصرة شديدة جًدا أم خياصم

  فقال..  نفسهأنه اهتزت ثقته يف 

  ماذا قال؟

مل ، تسور يعين مل يدخل من باب احلائط، احلائط يعين البستان (احلديقة) ،فتسّورت حائطًا البن عم يل يقال له أبو قتادة
   ..أصل الصحايب..، حان اهللا)فواهللا ماَرّد علّي السالم (سب ،يدخل من الباب، قفز من السور، قال: فألقيت عليه السالم

ين أحبك، هذه هي اليت نعم، ولكن أحبك هللا، فعندما يأمرين ربنا أن أبغضك أبغضك، حىت لو كانت شهويت أ ..أنا أحبك
صحيح -[صحيح فرقا عليه"تن تَحابّا في اهللا اجتمعا عليه و "رجال ،صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه- ""رجالن تحابّا في اهللاقال عنها 

  وافرتقا على احلب يف اهللا فمن أحب هللا أبغَض هللا.  ،اجتمعا على احلب يف اهللا ]1423البخاري: 

ألجل ذلك هو حيب ابَن عّمه، نعم، ولكن عندما يقول له الرسول: التكلمه، ال يكلمه.. ال أقدر أن أكلمه، ألن الرسول قال 
  م.يل ال تكلمه، ال أستطيع أن أكلَمه، كيف أكلمه؟.. فلم يرد عليه السال
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5 كيف رّبى النبي أصحابه
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ألسَت تعلم أين أحب اهللا ورسوَله؟! (أصعب ما على احملب أن ُيشك يف  ،ناشدتك باهللا :"فواهللا ما رد علّي السالم" فقلت
ل له: فقا ،يء أنين أحب وتز ثقيت يف حيب؟أمل أقل لك إن أصعب ش )،؟باهللا عليك ألست تعلم أين أحب ربنا( :قال له ،حبه)

باهللا عليك ألسُت ( :، ثالث مرات يقول له)فلم يرد علي حىت ناشدته ثالثًا(، قال: )ناشدتك باهللا ألسَت تعلم أين أحب اهللا ورسوله(
فلم ِجيْبين حىت ناشدته " ،ثالث مرات )؟أحب ربنا وأحب النيب ؛باهللا عليك ألست مسلًما ؟باهللا عليك ألست أحب النيب ؟ربناأحب 

   .. قال: فكانت أشد علّي")اهللا ورسوله أعلم( :قال يلثالثًا مث 

أنا ال أعلم. هذه هي  ،علم.. الذين أمروين بأنين أخاصمكيقول له: باهللا عليك ألست أحب ربنا؟ فيقول له: ربنا يعلم والنيب ي
  ويف رسوله، ويف دينه، ويف شرعه هذه هي الثقة يف اهللا، ..]1 الحجرات:[ }يا أيها الذين ءامنوا ال تقدموا بين يدي اهللا ورسوله{

يقل هذا  مل ،، ال، ال، الولكن أنا ال أعلم ملاذا حدث هذا ،مل يقل له: واهللا أنا أعرف أنك رجل طيب وحتب ربنا وحتب النيب
  إطالقًا، قال له: اهللا ورسوله أعلم.

Þ^Ò{{{{{è‚��k{{{{{ì‚� �

  .ه "فانصرفت"شديدة جًدا أن يشك يف حمبت .."ماذا قال؟ " فكانت أشد علي

  كان نسي املوضوع وعاش حياته. )،  وملاذا أذل نفسي؟( ختيل لو أن أحًدا يف موقف مثل هذا.. لقال:

���á^ŠÆ�Ô×Ú�àÚ�íÖ^‰…� �
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قال: "وقد كنت رجًال شابًا، أصخب يف األسواق وأخرج إىل املسجد، أما صاحباي فكانا رجلني كبريين، جلسا  واآليت أشد..
بيَتيهما يبكيان، فبينما أنا يوًما أمشي يف سوق املدينة إذا نبطي من نبط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك، فأشار الناس يف 

–بلغنا أن صاحبك قد قالك "يقول:  ،إيل فأتاين فسلمين كتابا، فمضيت إىل البيت، فلما فتحته، وجدته رسالًة من ملك غسان
  .هانة، فاحلق بنا نُواِسَك"ومل جيعلك اهللا بدار م -هجرك

فوجئ أن ملك غسان يبعث له رسالة، امللوك يراسلونه، ملك  تأيت له من كل ناحية.. املبتلى اليعلم من أين تأتيه الفنت..
  ويقول له ماذا؟  غسان أرسل له رسالة..
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6 كيف رّبى النبي أصحابه

عال إّيل وأنا أصاحبك "ومل جيعلك واهللا سبحانه وتعاىل جعلك عزيزًا وكبريًا ولك نفوذ، ت ،يقول له بلغنا أن صاحبك خاصمك
  احلق بنا لنواسَيك يعين تعال لنا، امللوك يدعونه أن يكون جليسهم. ،اهللا لدار مهانة فاحلق بنا لنواسَيك"

  سن الفهم عن اهللا.وهنا حُ 

[ØÃËj‰�]ƒ^Ú� �

صلى –. الرسول خياصمك املواقف يا إخوة عجيبة جًدا وزماننا زمن عجب، أنا أريد أن أقول: لو كنت أنت يف هذا املوقف.
ال أعلم واهللا هل حتب ربنا أم ال حتبه، اهللا (الصحابة كلهم خياصمونك، وال أحد يكلمك، حىت ابن عمك يقول لك و  - اهللا عليه وسلم

  ؟ ومن املمكن أن تلبسها ثوب دين.ستفكر مائة مرة هل أذهب ..، وجاءتك رسالة من ملك غسان. ماذا ستفعل؟)ورسوله أعلم

يف هذا الزمان فنانون يف هذا الشيء، أن يكون هواه ومراده، ويكسوه ثوب الدين، فيتفلت من الدين بدين، يقول  وأصحابنا
للدعوة، أدعوهم لإلسالم، إىل أن يصاحلين الرسول مث أرجع.. أم كنت ستفكر، تقول: هل أذهب للنيب وأقول له وستكون لك: أذهب 

رسالة يف وجيلس أمام النيب ويقول له: هل أذهب.. أم كنت ستضع ال ،ه) يأخذ منه اجلوابهذه الرسالة جاءتين اليوم (والرسول خياصم
أليس كذلك، يا ترى  )،سأذهب.. ال لن أذهب( ،)سأذهب.. ال لن أذهب( ،)سأذهب.. ال لن أذهب(جيبك وكل فرتة خترجها، 

  ماذا كنت ستفعل؟

á†ËÖ]�±c�gâƒ� �

سيدنا كعب بن مالك قال "فقلت  .)اللهم أرنا األشياء على حقيقتها(دما قال: هذه هي كلمة ابن اجلوزي عليه رمحة اهللا عن
ذهب إىل الفرن وأحرق الرسالة ليقفل هذا الباب، لتنتهي هذه القضية حىت ال خيرج الرسالة   ،هذا من البالء، فتيممت التنور فسجرته"

  !سبحان اهللا العظيم ،كل يوم ويقرأها ويفكر ويقول يا رب.. يا رب.. ويصلي ركعيت استخارة

…çßjÖ]�»�h^Ş¤]�†r‰� �

ين هذا امتحان وهذا من شخص جيلس مدة سنتني أو أكثر ال جيد عمًال، وأتاه عمل حرام فيقول: يا كرمي يا رب!! يا ب
مة أم فتنة، اللهم أرنا األشياء على حقيقتها، عندما ترى األمور على حقيقتها، ستفهم هل هذه نع( "فتيممت التنور فسجرته" .االبتالء

  . )هذا منة أم حجة

  ..!!عصررررررر.. جاءت عصرة أشدوأتاه بالء أشد....أَ  ،سجر اخلطاب يف التنور
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7 كيف رّبى النبي أصحابه

  آسف، امسحوا يل أن أقوهلا لكم يف اللقاء القادم مع احللقة القادمة إن شاء اهللا.

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  رمحة اهللا.والسالم عليكم و                             



  



 

  5-أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

	َ�َّ�  ����� ا�َّ�َ	����� ا

������������



  
 ���ة

  تزكية السلف للصحابة

بٍة كهذه التوبة؟! وصٍرب على التوبة، وصدٍق يف التوبة، ومواجهٍة هذه توبة الصحابة أًىن لنا بتو 
  للمعاناة، وصٍرب على الُعسرة.؟! 

كان هؤالء الصحابة هُم النموذج الذي ينبغي أن تدَي به كالنجوم..   - إخويت–لذلك 
ار الِفنت هم يُهتَدى م يف حب ρالنجوُم أَمنة للسماء والصحابة أَمنة لألمة.. أَمنة ألمة النيب 

  وظلماِت الِفنت والثباِت أمام الِفنت.
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1 تزكية الّسلف للصحابة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

ه وأستهديه، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل إن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعين
  .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد  اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكثِ {يَا َأيـَها ال َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ يًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلَه ناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

وَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُ {يَا 
  أما بعد،  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  هللا عليه، وإن خري اهلدي هدي حممد صلى افإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا،

؛ اللهم والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله
  اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).

  أحبيت يف اهللا ،،،

  يف حالكم مع اهللا؟ك  .كل عام وأنتم خبري
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2 تزكية الّسلف للصحابة

  ،،، إخويت

قويًا يف الدين. واإلسالم كاَن يف أول شبابه فتًيا  بداية - رضوان اهللا عليهم-لنعيش مع هؤالء األصحاب  ؛بدأنا حياَة الصحابة
يف عهد  يواإلسالم كما ينبغ ،فكانت احلياة على حقيقتها ،ومتسكوا مببادئه واصطبغوا بصبغتهِ  ،قلوب من أذعنوا له واتبعوا هداه

  الصحابة.

 م األوىل أيام تـَنَـزَل القرآُن على حسب ل القرآنأردنا أن ننتقل إىل هناك، ننتقل شعوريًا لنعيش مع الصحابة حياتنز ..
  باألمة إىل الفردوس األعلى. ρلُرييب القرآن األُمة وليسَري رسول اهللا  ،حداث والوقائعاأل

الذي ساروه فمّكنوا  تضيء لنا الطريق هذه االنطالقة أردنا أن نعيشها؛ لعلها أن تكون ومضة تضيء لنا الطريق إىل التمكني..
  كثر.ثني سنة من نزول الوحى ليس ألإلسالم يف العامل كّله خالل ثال

  ،،، إخويت

  ،،، وأنا أحبكم يف اهللا

[[Üãjeçi�kÞ^Ò�ÌéÒ� �

فوقفنا مع توبة كعب بن مالك، كيف تاب وكيف ابتلي  ؟ لكى نتوب؛كيف تاب هؤالء  :انتقلنا نقله يسرية، لننقل نقلة سريعة
يرتاجع مث حديثه مع ابن  فه يؤنبونه، حىت كادَ وخروج مجاعة من أهله خل ρابتداًء من اعرتافه للنيب  .بعد أن تاب مرًّة، ومرًّة، ومرًّة، ومرّة

أو اامه يف حبه هللا ورسوله، مث رسالة َمِلك غسان وكانت شديدة، أن جيد اإلنسان  ،عمه، وخوفه وتأمله من الشك يف حبه هللا ورسوله
وقف (اللهّم أرِنَا األشياء على استفدناها يف هذا امل وكانت الفائدة اخلطرية اليت .فرصة للهروب، مع كل هذه الضغوط ومع ذلك ثبت

  ولكن كما هي.  ،ال على هوانا ،فال خنطئ، وأن نفهم الرسالة ،أن نرى األشياء على حقيقتها ،حقيقتها)

  ذكرنا أن هذه االلتفاته إىل توبةو  :وتوقفنا لنقوَل: إَن صاحب البصرية مييز بني النعمة والِفتنة، بني املِّنة واُحلجة. مث بقيت األخرية
  كعب بن مالك، لنتعلم كيف نتوب، لنعرف أن الثباَت جيلب الثباَت، وأن الرتَاخي واالهتزاز يف الطريق هو الذي يؤدي إىل السقوط. 

JJì�}ù]�kéÏe� �

"إن فقال:  صلى اهللا عليه وسلم ..- صّل عليه- رسوِل اهللا  رسولُ  فلما مضت علينا أربعون ليلة، أتاين"قال:  ..بقيت األخرية
  عجيبة!!! -سبحان اهللا العظيم-  ] 2769صحيح مسلم:  –[صحيح  يأمُرك أن تعتزَل امرأتك" ρاهللا  رسولَ 
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3 تزكية الّسلف للصحابة

وابن عمه تنّكر له فما رد عليه السالم، ومل يبق له يف  ،هذه بعد أربعني ليلة الرسوُل خماِصمُه والصحابة خماصموه ،هي عجيبة
  بيت. هذه الدنيا إال زوجته.. زوجته فقط هي اليت معه يف ال

���š…ù]�êÖ�l†Óßi�îju�� �

ا. تواسيه، وختدمه، ويأتنس  ، وبقيت زوجته هي وحدها اليت)فما هي باألرض اليت أعرف ،األرض حىت تنكرت يل( :قال
  فيأتيه األمر أن اعتزل أهلك!!

    ،،،وأنا أحبك يف اهللا  ي..أنا أريد أن أسالك يا أخ

  )كنت تعمل إيه؟( ؟ذا، هكذا ما كنت عملتألك لو أنَت وأتاك األمر يف الوقت هأس يحقيق

[ØÃËj‰�]ƒ^Ú�JJäÞ^ÓÚ�kßÒ�çÖ� �

  ..عارف

 )ده كده ده( ..ال ،)مقدرش(ال..  ،كفاية  ..ال ،)كفاية بقى( )،ال ..ال ..ال ..ال.. ال( :أظن يعين أظن لو أنا كنت قلت
  .هكذا يكفي

  ؟؟!!صح وّال ال

  ماذا قال؟!  ،لكن كعب بن مالك ملا أتاه األمر

  ماذا قال؟ -كعب بن مالك  -د أن نتعلم نريد أن نفهمنري

  أفأطلقها؟؟؟؟ قال:

    !!!!!ياااااااااااااااه 

  .ا خبطئهواعرتافً  ،ا لذنبهوتكفريً  ،ا على التوبةوثباتً  ،طلًبا لرضى اهللا ،جل كان عنده استعداد يطلقهاالر 
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4 تزكية الّسلف للصحابة

=gérÂ�ÌÎçÚ��]æ� �

  أفأطلقها؟؟؟

  قال: ال ولكن ال تقرا..

   .ليس سهالً  -يا إخوة-واهللا موقف عجيب! موقف  ،- عند أهلك يا اهللا!! أنِت أيًضا اذهيب- بأهلك  يقحلا :فقال هلا

بعد أربعني ليلة من  أتى ال فيها الصحابة جره وعدم تكليمه؛ أمر ،أول ليلة مل يأتيه من ا أصالموقف خطري جدً  .. ال..ال،ال
بل  ،ومع ذلك هذه االستجابة السريعة ،هذا األمر وبالنسبة لشاب قاصمة الظهر يعين بعد ما استوى تعب خالص، يأتيه ،املعاناة

لذلك جاء ثناُء اهللا عليه وعلى الثالثة أم من الصادقني  ،هذا دليل الثبات ،عنده استعداد أن يطلقها ،ويبدو أنه عنده استعداد أكثر
  .تعقيب على هذه اآليات

}ÿ°ŽÎŽ�^Ć’Ö]�ÿÄÿÚ�Ğ]çŁÞç₣Ò{� �

   تعاىل:قال اهللا

ُهْم ثُم {َلَقد تاَب اهللا َعَلى النِبي َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر الِذيَن اتـبَـُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن بـَْعِد مَ  ا َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق منـْ
لِذيَن ُخلُفوْا َحتى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اَألْرُض ِبَما رَُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َوَعَلى الثالَثَِة ا * تَاَب َعَلْيِهْم ِإنُه ِبِهْم َرُؤوٌف رِحيمٌ 

ا الِذيَن آَمُنوْا اتـُقوْا الّلَه وَُكونُوْا َمَع يَا َأيـهَ  * رِحيمُ َوظَنوْا َأن ال َمْلَجَأ ِمَن الّلِه ِإال ِإلَْيِه ثُم تَاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوْا ِإن الّلَه ُهَو التـواُب ال
  .]119-117: التوبة[ الصاِدِقيَن}

   !العظيمسبحان اهللا  {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوْا اتـُقوْا الّلَه وَُكونُوْا َمَع الصاِدِقيَن}،

   .أثبتت أن هؤالء هم الصادقون {ُكونُوْا َمَع الصاِدِقيَن}هذه اآلية 

الشاهد يا إخوة: هذه توبة الصحابة أًىن لنا بتوبٍة كهذه التوبة؟! وصٍرب على التوبة، وصدٍق يف التوبة، ومواجهٍة للمعاناة، وصٍرب 
كان هؤالء الصحابة هُم النموذج الذي ينبغي أن تدَي به كالنجوم.. النجوُم أَمنة للسماء والصحابة   - إخويت–على الُعسرة.؟! لذلك 

  ِت الِفنت والثباِت أمام الِفنت.هم يُهتَدى م يف حبار الِفنت وظلما ρالنيب  أَمنة ألمة ..ةم أَمنة لأل
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5 تزكية الّسلف للصحابة

|íe^v’×Ö�Ì×ŠÖ]�íéÒˆiϑ� �

  ،،،  يف اهللا إخويت

  ،،، أنا أحبكم يف اهللا

وتزكيته هلم يف  ،على الصحابة ρ تعالوا بعد ما عرفنا ثناَء القرآِن عليهم، ثناَء اهللا على الصحابة وتزكيتهم يف القرآن، مث ثناَء النيب
  .كيف زّكاهم الّسلف وماذا قالوا  ،تعالوا لنرى كالَم السلفمث  ،األحاديث

 الصحابُة كّلُهم ُعدوٌل من الِبس الِفنت وغريهم بإمجاع من يُعتّد بِه"." عليه رمحة اهللا: يقال اإلمام النوو  �

ذلك أن الرسول حّق، و  ،فاعلم أنه زِْنديقٌ ، ρ"إذا رأيَت الرجل ينتقص من أصحاب رسول اهللا  وقال أبو َزْرعَة الرازّي: �
ا أّدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤالء الزنادقة يريدون أن َجيرحوا شهوَدنا ليبطلوا الكتاَب والُسنة لقرآَن حّق، وما جاَء به حّق، وإمنوا

  .فاَجلرح ِِم أْوىل.."

  هذا هو الكالم.. 

فالذي يطعن يف الصحابة يكون عَمُله طعٌن  ،ومحلوا الشريعة ،ومحلوا الُسنة ،ن الصحابة هم من محَلوا القرآنَ أ ..ما هذا الكالم؟
  يف اإلسالم. 

فكذلك بإمجاع الذين يعتد م  ،ومن البس الفنت منهمعلى تعديل مجيع الصحابة،  معةٌ "إن األمة جمُ  :الحوقال ابُن الصّ  �
  ."ا للظن مإحسانً  يف اإلمجاع

فمنه ما ، ρ وأما ما َشَجر بينهم بعد النيب"مث قال:  ،""والصحابة كلهم ُعدول عند أهل السنة واجلماعة وقال ابُن كثري: �
وقع من غري قصٍد كيوم اجلمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفني، واالجتهاد خيطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، بل 

  ."ا وأما املصيب فله أجران اثنانضً ومأجور أي

˜Ê]æ†Ö]�á^è„â� �

"وأما طوائف الروافض وجهلهم، وقلة عقلهم، ودعواهم أن الصحابة كفروا إال سبعة عشرة صحابًيا  قال ابن كثري أيضا بعدها:
  ."أن يُرد عليهمتبع، وهو أقل من  ىد.. وهوً عن ذهن بال إال جمرد الرأى الفاسد.. ،فهو من اهلذيان بال دليل ،وّمسْوهم
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�JJ�JJ�äÞøŞe�î×Â�á^â�Ö]� �

ه بعده، وفتحهم والربهان على بطالنه أظهر وأشهر مما ُعِلم من امتثال الصحابة أوامر " سياق هذا الكالم: يفيقول ابُن كثري 
واظبتهم على الصلوات وهدايتهم الناس إىل طريق اجلنة، وم -اهللا أكرب- والسنة  األقاليم واآلفاق باسم اإلسالم وتبليِغهم الكتاب

  .واألوقات.." ات، وأنواع القربات يف سائر األحيانوالزكو 

ها باسم نفسه بقى، فتحي ملاذا إًذا ملم كفروا!! طب كفروا ويفتحوا الفتوح باسم اإلسالم؟! عين الصحابة.. أنتم تقولوا أي(
ويقرأ  ،تصدقوي ،ويقوم الليل، ويتقرب إىل اهللا يصلّ ويظل يُ  ،؟ لكن يفتح الفتوح باسم اإلسالم ويدعو الناس إىل الدينإمرباطورية له

   .)-سبحان اهللا العظيم- القرآن وهو كافر؟؟!! 

���ØËÖ]�ØnÚ�ÝøÒ�  

  يقول:

وفتحهم األقاليم واآلفاق، وتبليغهم  ..صلى اهللا عليه وسلم، بعده - صل عليه–أوامر النيب  بعده، لم من امتثاهلم أوامرهمما عُ 
ومواظبتهم على  من امتثاهلم وفتحهم وتبليغهم وهدايتهم الناس إىل طريق اجلنة-وهدايتهم الناس إىل طريق اجلنة، الكتاَب والسنة،

مل تكن  الصلوات والزكوات وأنواع القربات، يف سائر األحايني واألوقات مع الشجاعة، والرباعة، والكرم، واإليثار، واألخالق اجلميلة اليت
  .عن من يّتهم الّصادق وُيَصدق الكذابنيولَ  رضي اهللا عنهم أمجعنيف ة وال يكون أحد بعدهم مثلهم يف ذلكيف أّمة من األمم املتقدم

الم يف غاية الكالم اجلميل.. كالم رائع.. ك ، سبحان اهللا العظيم، هاذا هوالفـُل ) كالم مثل(جزاك اهللا خريا يا ابن كثري
وصدق  - بحان اهللا العظيمس-يبقوا كفار؟!  وه أنلمعهذا الذي بعد كل  ء الناسأهو معقول أن هؤال.. هنا هوالروعة.. كالم عقلي 

  عن من يّتهم الصادق ويصدق الكذابني). ولَ  - ورضي اهللا عنهم أمجعني- ابن كثري ونؤمن على قوله 
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7 تزكية الّسلف للصحابة

  هيا بنا اآلن إىل مسألة جديدة وهى تفضيل الصحابة.تعالوا، 

[íe^v’Ö]�Ø–Ê_�àÿÚ�� �

�[àÚ[àÚ�Üm��[àÚ�Üm� �

  على اإلطالق أبو بكر، مث عمر. هذا إمجاع.  ρعلى أن أفضل الصحابة بعد النىب  ع أهل السنةأمج

فضل  :الذي يُقطع به من الكتاب والسنة، وأقوال علماء األمة وجيب أن تؤمن به القلوب واألفئدةو " قال أبو العباس القرطيب:
أفضل األمة على ، ρفضل الصحابة على اإلطالق بعد النيب أ ،- رضي اهللا عنه أبو بكر الصديق- لى مجيع الصحابة الصديق ع

  ."مطلقا ρاإلطالق بعد النيب 

  يقول الشيخ:

 م بني مكفرِ "وال مباالة بأقوال أهل الَتَشّيع وأهل البدع فإ  ق ال تقبل كلمته (هذا الكالم يف ُتضرب رقبته، وبني مبتدع مفس
  مث عمر. - رضي اهللا عنه-مطلًقا بال منازع هو أبو بكر  ρيب حممٍد إذن أفضل هذه األمة بعد الن ري القرطيب)؛تفس

�†Óe�çe_τ��†ÛÂ�Ümτ�JJJJJJJÜm� �

"ما اختلف أحد من الصحابة والتابعني يف تفضيل أىب بكر وعمر،  قال: -رمحه اهللا-روى البيهقي عن اإلمام الشافعي 
   ."ان، وعليّ وتقدميهما على مجيع الصحابة، وإمنا اختلف من اختلف منهم يف عثم

 ا، واعتقاد أهل السنة تزكية مجيعِ وهذا متفق عليه وال خالف عليه مطلقً  ،إذْن أّول أفضل هذه األمة بعد النيب أبو بكر مث عمر
  عليهم، ووردت معنا اآلياُت واألحاديث. - عز وجل-الصحابة، والثناء عليهم كما أثىن اهللا 

مث الستة الباقون بعدهم إىل متام العشرة. هم طلحة،  ،أن أفضلهم اخللفاء األربعة "أصحابنا ُجيمعون على قال العالمة البغدادي:
  مث أهل بيعة الرضوان باحلديبية". الرمحن، وأبو عبيدة، مث البدريون، مث أصحاب أُحد، والزبري، وسعد، وسعيد، وعبد
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8 تزكية الّسلف للصحابة
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  :صحابة رضي اهللا عنهميف تفضيل ال إذاً هذا هو الرتتيب

   .رضي اهللا عنه أبو بكر - 1
  رضي اهللا عنه. عمر - 2
  .عثمان رضي اهللا عنه - 3
  .رضي اهللا عنه عليّ  - 4
 طلحة، والزبري، وسعد، وسعيد، وعبدأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن بعدهم: (: بقية العشرة املبّشرين باجلنة - 5

  .الرمحن، وأبو عبيدة)
  .ونالبدريّ مث  - 6
  د.حُ أصحاب أُ مث  - 7

 ) مث أهل بيعة الرضوان وكانوا600( ) ثالمثائة رجل، مث أصحاب أحد، وأصحاب أحد كانوا تقريًبا300دريون أهل بدر (الب
   .).. هذا هو الرتتيب يف تفضيل الصحابة1400(

Üâç©�^ßé×Â�g{{{{{{{{{{{{{{{q]çÖ]� �

يهم، على حمامل وتأويالت.. ره الطعن فومحل ما يوجب بظاه ،والكّف عن مطاعنهم ،"جيب تعظيم الصحابة وقال التفتازاين:
حًدا، واُحلَديبية فقال: انعقد اإلمجاع على علو شأم، وشهدت املهاجرين، واألنصار، وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدرًا، وأُ  سيما

  بذلك اآليات الصراح، واألخبار الصحاح". 

عن مطاعنهم، وحسن الظن م، وترك التعصب والبغض  والكف ،ρ"جيب تعظيم مجيع أصحاب النيب  مة املرعشي:وقال العالّ 
ن اهللا تعاىل أثىن عداوة آخرين منهم، والقدح فيهم فإألجل بعضهم على بعض، وترك اإلفراط يف حمبة بعضهم، على وجه يفضي إىل 

وا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى بـَْيَن َأْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يـَُقوُلوَن {يـَْوَم َال ُيْخِزي اللُه النِبي َوالِذيَن آَمنُ  عليهم يف مواضع من كتابه العزيز منها..
  ]8 التحريم:[ رَبـَنا َأْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر}

قحافة  عبداهللا بن عثمان أيب ..أبو بكر - عليهم السالم-  "وأفضُل الصحابة بل أفضُل اخللق بعد األنبياء وقال ابُن كثري:
بالصّديق ملبادرته إىل تصديق النّيب قبل الناس كلهم مث من بعده عمر بن اخلطاب، مث عثمان بن  يومسُ  ،ρالتيمي.. خليفة رسول اهللا 

   .عفان، مث علي بن أىب طالب. (رضي اهللا عن اخللفاء األربعة وعن الصحابة كلهم)
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9 تزكية الّسلف للصحابة

  حتبه، وتوايل عليههذا هو الرتتيب الذي تعتقده، و 

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا  
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  طبقات الصحابة وفضلهم

حفُظ الدين، وحفظ  :والشَك أن أعظم فضلهم هو ،ننتقل إىل فضِل هؤالِء الصحابةِ 
  الشريعة، ونقل القرآن والسنة.

كيف نقَل هؤالء الصحابة شريعة اإلسالم إلينا   ولكن إخويت تعالـَوا إىل هذه الَوقفة اخلطرية:
  ان اهللا العظيم!كاملة مكملة مل يسقط منهم حرٌف واحد؟ سبح
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1 طبقات الصحابة وفضلهم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  م على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة والسال هللا احلمد

  أما بعد،

فإخويت يف اهللا، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم 
  ه ألحد غريك شيًئا).ال ظل إال ظله؛ اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل في

  أحبيت يف اهللا ،،،

���×Î�flàŽvÿè�ÜãéÖcæ��� �

، وقد كنا ρهم أصلي وفصلي وإليهم حيَِّن قليب، رضي اهللا عن صحابة النيب  ما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان اهللا عليهم،
رنا أن أفضل الصحابة على اإلطالق أبو بكر ذكو  ترتيب حمبة، ترتيب أفضلية يف االعتقاد. اللقاء املاضي عند ترتيب الصحابة:توقفنا يف 

τ مث عمر ،τ مث عثمان ،τ مث علّي ،τ.  

حينما نتكلم عن أيب بكر، وحينما نتكلم  واألدلة عليه كثرية، ستأيت معنا هذا الرتتيب أيها اإلخوة انعقد عليه اإلمجاع بالدليل،و 
  وقّدر. عن عمر، وسنبدأ الكالم عن اخللفاء األربعة إن شاء اهللا عز وجل

منهم، بل بالدليل الصحيح، باألدلة من الكتاب والسنة، أن  ال من كالم العلماء هكذا اجتهاًداأقصد أن هذا اإلمجاع انعقد، 
ل بيعة ، مث بقية العشرة املبشرين باجلنة، مث أهل بدر، مث أهل أحد، مث أهτ ، مث عليτ ، مث عثمانτ ، مث عمرτاألفضل أبو بكر 

  احلديبية.لح الرضوان يف صُ 

للعلماء آراء يف طبقات الصحابة بعد األربعة، يعين يف هذا الرتتيب الذي ذكرناه داخله طبقات الصحابة؛ هناك هذا التقسيم: 
  األُحديّون، أصحاب بيعة الرضوان، مخس طبقات. وبقية األربعة املبشرين باجلنة، البدريون، ،اخللفاء األربعة
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2 طبقات الصحابة وفضلهم
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   م الصحابة إىل اثنيت عشرة طبقة:بوري يف علوم احلديث قس احلاكم النيسا

  قوٍم تقّدم إسالُمهم مبكة كاخللفاِء األربعة.  - 1

  الصحابة الذين أسلموا قبل األمر باهلجرة. - 2

  ُمهاجرِة احلبشة.  - 3

  .العقبة األوىل أصحاِب بيعةِ  - 4

  أصحاِب بيعة العقبة الثانية.  - 5

  بقباء قبل أن يدخل املدينة.  - ρ- صلوا إىل املدينة مع النيب ذين و أوِل املهاجرين ال - 6

  أهِل بَدر. - 7

  .در واحلديبيةالذين هاجروا بني بَ  - 8

  ضوان يف احلديبية.أهِل بيعِة الرُ  - 9

  من هاجر بني احلديبية وفتح مكة، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. -10

  .ي الفتح الذين أسلموا يف فتح مكةمسلم -11

  يوم فتح مكة ويف حجة الوداع . - ρ- صبيان وأطفال رأوا النيب  -12
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3 طبقات الصحابة وفضلهم
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عت آراُء السلف الصاحل تنو  ..هلم إسالًما وآخرهم موتًامما ينبغي معرفته واعتقاده يف مسألة ترتيب الصحابة أن تعرف أو  أيًضا
أول من ، ρأول الناس بالنيب ا، الصحيح أن أبا بكر هو أول الناس إسالمً  ًما؟كان أول إسال  أي الصحابة: من الصحابة والتابعني، يف
  أسلم من الرجال األحرار.

"واألوىل أن يُقال أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خدجية، ومن  بن الصالح:اقال 
   املوايل زيد بن حارثة، ومن العبيد بالل".

ا الرتتيب هو الرتتيب الصحيح: أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خدجية، إًذا هذ
   .من اهلجرة 100عامر بن وائلة الليثي مات سنة  آخر الصحابة موتًاومن املوايل زيد بن حارثة، ومن العبيد بالل. 

⁄–è_�Ù]ö‰�êÏeæ^V�[íe^v’Ö]��‚Â�ÜÒ� �

ر، بتفرقهم يف البلدان والبوادي، وقد روى البخاري يف صحيحه "حصر الصحابة بالعد واإلحصاء متعذ  لعراقي:قال احلافظ ا - 
صحيح  –[صحيح  )يومئذ كثري ال جيمعهم كتاب حافظ يعين الديوان - ρ-  قصة توبته: (وأصحاب رسول اهللا أن كعب بن مالك قال يف

  ."كغزوة تبوك وحجة الوداع  املشاهد ، لكن قد جاء ضبطهم يف بعض]2769مسلم: 

  ".من ستني ألًفا احنوً  ،آه من املسلمنيور  ،ρ قال الشافعي: "روى عن رسول اهللا - 

بض عن مئة ألف وأربعة وقُ ، حجة الوداع أربعون ألًفا، وكان معه بتبوك سبعون ألًفا ρ"شهد مع النيب  وقال أبو زرعة الرازي: - 
  من الصحابة". عشر ألًفا

مئة وأربعة عشر، أو مئة وأربعة  هذا هو الرأي الذي رّجَحُه احلافظ بن حجر قال:ربعة عشر ألًفا.لصحابة مئة وأكان عدد اإًذا  
  .ρصحابة الذين مات عنهم رسول اهللا ا عدد الوعشرون، أو مئة واثنان وأربعون ألفً 
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  أما يف رواية األحاديث، فاملكثرون من الصحابة كثري..

 - أكثر من ألف حديث ρالذين رووا عن النيب - "الذين زاد حديثهم عن ألف حديث ال ابن كثري نقًال عن اإلمام أمحد:ق
بن عمر ألفني وستمئة وثالثني حديثا، أم املؤمنني عائشة ألفني ااهللا  روى ألفني ومئتني وستة ومثانني حديثا، عبد τأنس بن مالك  ستة:

 ا،أكثرهم روى مخس آالف وثالمثئة وأربعة وستني حديثً  τوستمئة وستني، وأبو هريرة  عباس روى ألفا اهللا ابن ومئتني وعشرة، عبد
اهللا روى ألفا ومخسمئة وأربعني حديثا) وهلم سابع كما حكاه بن كثري وهو أيب سعيد اخلدري روى ألفا ومئة وسبعني  بن عبداجابر 
  هؤالء هم املكثرون يف الرواية، سبعة:  ا..حديثً 

  أنس بن مالك. - 1
  .عبد اهللا بن عمر - 2
  عائشة. - 3
  اهللا بن عباس . عبد - 4
  .أبو هريرة - 5
  أبو سعيد اخلدري. - 6
  جابر بن عبداهللا.  - 7

  رضي اهللا عنهم أمجعني.

  كل واحد منهم روى أكثر من ألف حديث.

ð^jÊý^e�áæ†nÓ¹]� �

يد بن ثابت وعائشة، رضي اهللا عنهم وابن عباس وز عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر  :املكثرون باإلفتاء فهم سبعة أيًضاأما 
    .املكثرون يف اإلفتاءهؤالء هم  أمجعني؛
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  ،،، إخويت

  حفُظ الدين، وحفظ الشريعة، ونقل القرآن والسنة. :والشَك أن أعظم فضلهم هو ،بعد هذه ننتقل إىل فضِل هؤالِء الصحابةِ 

  ة:ولكن إخويت تعالـَوا إىل هذه الَوقفة اخلطري 

  !واحد؟ سبحان اهللا العظيم كيف نقَل هؤالء الصحابة شريعة اإلسالم إلينا كاملة مكملة مل يسقط منهم حرفٌ 

ُهللا العرَب ليحملوا ديَن كيَف صنَع ا((باب: ، دت يف البداية أن أسوق هذا الباب، أر )مدرسة السرية(إخويت، يف كتابنا 
  .]124األنعام: [ }...{اللُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتهُ  :اهللاُ جل جاللُه كما قال سبحانه))، اإلسالم؟

كانت لعرب، مل تكن يف الفرس، ومل تكن يف اهلند، ومل تكن يف الروم، وال يف البيزنطيني، وإمنا  جعل هذه الرسالة اخلامتة يف ا فاهللاُ 
  ، َأهَلُهم ليحملوا هذا الدين.أخالَقهم، وطباَعهم  هؤالء العرب:يف العرب، فلما أراَد اهللا جل جالله أن جيعلها يف العرب، رّىب 

� �

|�[Ýø‰ý]�ÿàè��]ç×ÛvéÖ�ÿh†ÃÖ]�₣�]�ÿÄß‘�ÿÌéÒϑ� �

  جعلهم أصحاب حافظة وذاكرة قوية أوًال: 

 ..حيسنون اخلط والكتابة، اللهم يعرفون القراءة، ال كانوا أُميني ال،  ة التقرأ وال تكتبيّ الدين أم كانوا أمًة أُم من تأهيلهم حلمل
يعول إال على حافظِته وذاكرتِه فيما يُهمه حفظه وذكره؛ من هنا كان  إال قليل منهم الُحيكم م على اموع، هذه األمية جتعل املرَء ال

  .احلفظ هو السبيل الوحيد ، ألنρة رسوله ب اهللا وسنّ تعويل الصحابة على حوافظهم يف اإلحاطة بكتا

كانت أمة، اهللا قدر فيهم أم ال يعرفون القراءة والكتابة، فكان أهم عامل عندهم احلفظ، ولذلك جتد عندهم مثًال للجمل 
  .جيعل عندهم قوة حافظة رهيبة جًدا كثرة أمساء الشيء  ..ألف اسم، لألسد مخسمائة اسم.. وهكذا
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جمرد ما  كان الرجل منهم ينشئ قصيدة من مائة بيت مث يُلقيها يف السوق مرة واحدة، كل من يسمعها حيفظها من أول مرة،
حياة بسيطة: صحراء وخيمة  - ستأيت معنا-  هكذا كانت طبيعة الصحراء عندهم، طبيعة البساطة يف العيش، حيفظوها حيفظوهنها،

  ف عندهم صفاء الذهن.خنلة فقط، خل و 

    احلياة دون تعقيد جعلتهم يسهل عليهم أن كل ما يرد على خواطرهم حيفظونه.

  الصحابة ذكاءثانًيا: 

  وقوِة احلفِظ وصفاِء الطبع وسَيالِن الذهن وِحّدة اخلاطر.، الصحابة كانوا أّمة ُيْضَرُب ا املثل يف الذكاءِ 

  بساطة هذه األمة ثالثًا:

وال إنفاق جهد أو وقت يف الكماليات.. كان َحْسُب  ،ا على ضروريات احلياة من غري َمْيل إىل التّـَرفاقتصارها يف حيا
  الواحِد منهم لـُقيمات يُِقْمَن ُصلبه.

  قال شاعرهم:

 وَمتٌْر على رأِس النخيِل وماءُ   **ُح  *وما العيُش إال نَوَمة وتَبط  

راضية القاصدة توفر الوقت واهود وترضي اإلنسان باملوجود، وال تشغل البال هذه احلياة اهلادئة الوادعة، تلك العيشة ال
  باملفقود، ما كان له األثر العظيم يف صفاء الفكرة وقوة احلافظة وَسَيالن األذهان.

�ÿkÊ†Âáû]==ÔÞ^éŠÞ�ì†nÒ�gf‰�JJ� �

فسها اليت نعيشها، سبب أن أكثر الناس هذه األيام ؟ سببها احلياة ن.. ما سببهاقد النفسيةعرفَت املشكلة اآلن يف الزهامير والعُ 
وليس عنده استعداد أن حيفظ  ،احملمول أو الكمبيوتر حىت األمساء، وأرقام اهلواتف موجودة عنده على اجلهاز ،ليس سهالً عليه أن حيفظ

 هذه البساطة -  الكمالياتليس هناك ترف وال وقت وجهد مبذول يف - أي شيء.. ضاعت ِمسة احلفظ، لكن الصحابة لبساطة احلياة
  جعلت ذهنه خاليا، حيفظ ويعتمد على حفظه، فحفظوا الكتاب والسنة.

� �
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7 طبقات الصحابة وفضلهم

  َك مشاعرهمحبهم الصادق هللا ولرسوله َملَ رابًعا: 

هنا كان حب من يبدو منه..  واحتل مكان العقيدة فيهم، واحلب إذا صدق ومتكن، محل احملب على ترسم آثار حمبوبه وما
  كانوا ُحيبون ِبصدق.  .. احلب..ρم على حفظ كتاب اهللا وسنة رسوله ، من أقوى العوامل اليت ساعدρ ولرسوِل اهللاِ  الصحابِة هللاِ 

مّرت معنا يف احللقات السابقة قصة توبة كعب بن مالك، يقول كنُت أذهُب إىل املسجد فأصلي فأقف وأرفع بصري إىل رسول 
  . حب.رف عين، وإذا أقبلُت إىل صاليت نظَر إّيل.اهللا فأجده يطالعين، فإذا نظرُت إليه انص

 احلب احلقيقي هللا ولرسول اهللا ل هذا باحلب، احلب الصادقالنيب خماصمه ولكنه حيبه، وهو متحم ،ρ.  

  بالغة القرآن الكريم خامًسا:

ة العرب كانوا حيبون البالغة، ومحله ونقله، بالغة القرآن الكرمي.. أمما أعام أو دفعهم إىل حفظ هذا الشرع وحفظ هذا الدين 
حب للـّغة العربية، مل يكن عندهم اختالط بالعلوم والثقافات األخرى، أي مل  سبحانه وتعاىل قذف يف قلوم حيبون لغتهم العربية، اهللا

وافتخروا ا، ومل مييلوا  فأعجبوا ا، -العربيةهم، لغتهم  -اخلاصةهم  رس أو غريهم، انكبوا على ثقافتهميكونوا خمتلطني بالروم أو الف
  إىل حب غريها، ومل يرق هلم أن يلتفتوا إىل غريها..

  فالقرآن الكرمي عندما جاء بلغتهم وأبلغ منهم، انبهروا به.

 بالغة القرآن إىل حد فاق كل بيان، وأعجز كل لسان، وأسكت كل معارض ومكابر وعدو، كالم اهللا يف إعجازه وبالغته ال
أفصَح الناِس  ρمعانيه، وهدايته: كان رسول اهللا يف براعته وجزالة ألفاظه، ومسو  ρالنيب حممد  كالمُ   اهللا عز وجلل، وبعد كالم يطاوَ 

   .وأبلَغ الناسِ 

وكان العرب مأخوذين بكل فصيح بليغ، متنافسني يف حفظ أجود املنظوم واملنثور، من هنا كانوا حيفظون الكتاب والسنة، 
   ات من القرآن يسلم.كني مبجرد أن يسمع آيولذلك جتد كثريًا من املشر 
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8 طبقات الصحابة وفضلهم
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  اجلس فامسع، وبدأ يقرأ عليه آيات من القرآن، احلديث ماذا يقول؟ ملا ذهب أحدهم وقال له رسول اهللا:

   ..فألقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع، فماذا قال بعدها؟

ثمقال: ((
ُ
غدق، وإنه يعلو وال يُعال عليهإن له حلالوة وإن عليه لطالوة، وإن أعاله مل

ُ
  .))ر، وإن أسفله مل

لسنة، حبه هللا ورسوله وإعجابه حبه للقرآن وا ،وهو كافر مل يسلم، فكيف باملسلم؟ وأضف إىل قوة حفظه ..انبهارعرتاف با
ρ.  

  الترغيب لحفظ الكتاب والعمل بهسادًسا: 

، بل والرتهيب من اإلعراض وحفظًا، وفهًما، وتعليًما ونشرًا مالً يرغب وحيّث على الكتاب والسنة علًما وع أيًضا كان الشرعُ 
ُلوَن ِكَتاَب اللِه َوَأقَاُموا الصَالَة َوَأنـَْفُقوا ِمما َرزَقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة  قال اهللا سبحانه وتعاىل:، عنهما، واإلمهال هلما {ِإن الِذيَن يـَتـْ
  . ]49 فاطر:[ وَر}يـَْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تـَبُ 

بـُروا آيَاتِهِ {ِكَتاٌب َأنـَْزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك  قال اهللا سبحانه وتعاىل: -  َر ُأوُلو اْألَْلَباِب} لَِيد29 ص:[ َولَِيَتذَك[.  

ُهُم  ۙ◌ ِد َما بـَيـناُه ِللناِس ِفي اْلِكَتاِب {ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنـَْزْلَنا ِمَن اْلبَـيـَناِت َواْلُهَدٰى ِمْن بـَعْ  وقال تعاىل: -  ُأولَِٰئَك يـَْلَعنـُ
ِعُنوَن} ُه َويـَْلَعنـُُهُم الال159 :[البقرة الل[.  

"ما اجتمع قوم في بيٍت من بيوِت اهللا، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم  :ρويف السنة يقول النيب  - 
   ].2699صحيح مسلم: -[صحيح وحفتهم المالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنَده" السكينة وغشيتهم الرحمة

  ]5027صحيح البخاري: -[صحيح "خيركم من تعلم القرآن وعّلمه"يف الصحيحني: - 

 .]7: الحشر[ {َوَما آتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا}أمر اهللا حبفظ السنة:  - 

  لكي حيفظوا القرآن والسنة ويعملوا ما ويبلغوا. ،فع الصحابةد ،هذا الدفع

� �
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الكتاب هو أصل التشريع األول والدستور اجلامع خلريي الدنيا  .الدين، الكتاب والسنة مها الدين منزلة الكتاب والسنة من أيًضا
 تمع الذي يعيش فيهن باهللا، وعالقة اإلنسام لعالقة اإلنساواآلخرة، القرآن هو القانون املنظن املسلم با.  

رة ه، مظهِ خمصصة لعمومه، مبينة ملبهمِ  قه،السنة هي األصل الثاين للتشريع، وهي شارحة للقرآن، مفصلة مله، مقيدة ملطلَ 
   .]44 النحل:[ َن ِللناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم َوَلَعلُهْم يـَتَـَفكُروَن}{َوَأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لُِتبَـي  آلثاره، مظهرة ألسراره، كما قال سبحانه وتعاىل:

  من هنا جاء األمر حبفظ الكتاب وحفظ السنة.

حديث اآلحاد: -[إسناده صحيح "نّضر اهللا امرء سمع مقالتي فأداها كما سمعها فُرب مبلغ أوعى من سامع": ρقال رسول اهللا 
12[ 

دقائق األمور، حىت إننا نسمع ما مسعوها، واهتموا بِ نزل، وحفظوا السنة، فبلغوها كَ آن وبلغوه كما هو، كما أُ حفظ الصحابة القر 
  . ]2940صحيح ابن ماجه: -[صحيح ماَت وما شاب منه إال سبع عشرة شعرة ρن رسول اهللا أنس بن مالك يقول إ

  .ρعر النيب عدوا كم شعرة شابت يف شَ 

]ƒ^Ú�±c�ÜãÚ^Ûjâ]�kè_…_�==[Ø‘æ� �

  هكذا اهتموا وهكذا بلغوا...

  إخويت ،،،

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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  حمل الصحابة للدين

، خامت األنبياء. وجعل رسالته ρأرسل النيب حممًدا فحينما إن اهللا جل جاللُه عليم حكيم، 
ال يُنَقص منه  ،بد من حفظ هذا الشرع كما هوكان ال .أن تقوم الساعة هي الرسالة الباقية
  . إىل أن تقوم الساعةبه  شيء، ليقوم الناس

فأداها   ،"نّضر اهللا امرء سمع مقالتي: ρقال لصحابَة حبفِظ هذا الديِن وتبليغه، فأمر اُهللا ا 
  .]12حديث اآلحاد: -[إسناده صحيح كما سمعها"

Ê[ÿàè‚Ö]	]„â	₣íe^v’Ö]	ÀËu	ÌéÓ	 	

[ğøĆÛÓÚ	ğøÚ^Ò	åçÇfl{×e	ÌéÒ	 	

 هذا ما ستعرفه يف هذه املادة إن شاء اهللا.
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للدين حمل الصحابة  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل غفرهتإن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعينه وأس
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

  على آل إبراهيم إنك محيٌد جميد. كما صليت  ،وذريته وأهل بيته ،وأزواجه أمهات املؤمنني النيب اللهم صل على حممد

  إخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا (والذي فلق احلبة 
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئااللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  بيت يف اهللا ،،، أحِ 

(أسأل اهللا جل جالله أن ُيصِلح قلوبَنا، وأن يهدَي قلوبنا، وأن ينّور  كيف حال قلوبكم مع اهللا؟.. كيف حالـُكم مع اهللا؟
  قلوبنا، وأن يرطب قلوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة ونعوذ بك من َسَخطك والنار).

  إخويت ،،،

  مع: ما زلنا مع الصحابة، وكنا قد توقفنا

[ÿàè‚Ö]	]„â	₣íe^v’Ö]	ÀËu	ÌéÒ		[ğøĆÛÓÚ	ğøÚ^Ò	åçÇfl{×e	ÌéÒ	 	

جل جالله أنه ليس بعد  مَ علِ ، ρوأرسل النيب حممًدا  ،دين اإلسالمإن اهللا جل جاللُه عليم حكيم، فهو سبحانه حني أنزل 
يُنَقص منه شيء، ليقوم الناس به.. ليقوم  بد من حفظ هذا الشرع كما هو ال حممد نيب، وهذا الدين باٍق إىل أن تقوم الساعة، فال

ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما { الناس به إىل أن تقوم الساعة، فأمر اُهللا الصحابَة حبفِظ هذا الديِن وتبليغه، كما ذكرنا يف اآليات واألحاديث
فظ واإلتقان، كما يف حديث السنة على الكتم، وأمر باحلوعدهم اهللا عز وجل أو توّعَدهم يف القرآن ويف ، ]174[البقرة:  }...َأنَزَل الّلهُ 

  .]12حديث اآلحاد: - [إسناده صحيح فأداها كما سمعها" ،"نّضر اهللا امرء سمع مقالتي :ρالنيب 
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للدين حمل الصحابة  2

 العرِب عندما اختارهم لصحبة سن التبليغ، ينبين على موهبة أصلية جعلها اهللا يف نفوسِ فظ، وحُ هذا احلّث والّدفع إىل إتقان احلِ 
   .خطر عدم التبليغ، أو كْتِم العلمالنيب، وحلمل هذا الدين، فانبهروا بالبالغة، وسعدوا باحلث واألجر على التبليغ، وخافوا وحّذروا من 

  رتباط القرآن والسنة بالوقائع واألحداث: اثامًنا

 ρكتاِب اِهللا وكالِم رسول اهللا   نأعام على ذلك ارتباط كثري مر الثامن يف حفظهم للكتاب والسنة: أيًضا هذا هو العنص
إىل قضاء اهللا  ،ρظار، إىل كالم اهللا وكالم رسوله وأسئلة من شأا أن تثري االهتمام، وتنبه األذهان، وتلفت األن ،بوقائع وحوادث

 ن، ونُقش على ورسوله يف هذه الوقائع وحديثهما عنها، واإلجابة عليها وبذلك متكن القرآن والسنة يف نفوس الصحابة، أفضل متك
  األذهان على مر األزمان.

  اقتران القرآن دائًما باإلعجاز تاسًعا:

حدَي يف أن يأتوا  مبثل هذا القرآن، دائًما جتد يف القرآن الت  ق الناظر؛شو ع النفس، وتُ رو واقرتان األحاديث بأمور خارقة للعادة تُ 
  َور، أو بسورة، أو بآية. أو بعشر سُ 

  .، كانت تدفع إىل احلفظووقائعه ،ρ أيًضا حديث النيب

  حكمة اهللا ورسوله في التربية والتعليم عاشًرا:

صحابة، ودفعهم إىل حفظ هذا الدين.. يف تربية هؤالء ال ρمة الصحابة، حكمة الرسول حكمة اهللا جل جالله يف تربية أُ 
لى الصحابة يف احلفظ الن ع األذهان ويسهُ يف الدعوة واإلرشاد، ما جعل الكتاب والسنة يتقرران يف ρُحسن سياسة النيب 

  واالستظهار.

  .. فلم ينزل جملة واحدةنزولهتدرج  -11

لقد أنزله اهللا عز وجل باللغة احلبيبة إىل نفوسهم، وتدرج م يف نزوله فلم ينزل مجلًة واحدة، مث ربطه باحلوادث واألسباب 
هم، إثارة اهتمامهم، كل التدرج بالصحابة، حتبيبهم، حثρ:  ! جتده يف ُسنة النيب اته وسوره. األمر يف غاية الوضوحاخلاصة يف كثري من آي

   .ثر بالغ يف حفظهم للكتاب والُسنةهذا كان له أ
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للدين حمل الصحابة  3

  الترغيب والترهيب -12

صل هلا  ريب أن غريزة حب اإلنسان لنفسه، تدفعه إىل أن حيَُ  أيًضا الرتغيب والرتهيب اللذان يفيض ما حبر الكتاب والُسنة، ال
   .يف هذا املسار -الصحابة–ل شر عاجل وآجل، وسار الشرع م كل خري، ويدفع عنها ك

ُهْم َعْن َضْيِف ِإبـَْراِهيَم} *َوَأن َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اْألَلِيُم  *{نـَبْئ ِعَباِدي َأني َأنَا اْلَغُفوُر الرِحيُم الرتغيب والرتهيب:   َونـَبئـْ
  الرتغيب والرتهيب، مث سرد السياق، أعان هذا كثريًا على احلفظ. -سبحان اهللا العظيم -  .]51-49 :الحجر[

  العمل بما جاء في الكتاب والسنة كان دافعا للحفظ -13

ت احلفظ كان الصحابة يتلقون األوامر، حيُِلون ثب اهتداء الصحابة بالكتاب والّسنة، العمل بالكتاب والُسنة.. العمل يُ  أيًضا
حلالل، وُحيَرِمون احلرام، ويأخذون مبا يف الكتاب والسنة من نصح وإرشاد، يتعهدون ظواهرهم وبواطنهم باآلداب اإلسالمية، باألوامر ا

  إىل احلفظ.. عَ فَ الشرعية، بالتكاليف الدينية، فهذا العمل باآليات واألحاديث، دَ 

  الرسول بينهم  وجود -14

بلحِمه ودِمه، يتحرك بينهم  ρفظهم، ويـَُعِلمهم، ويـَُفِقههم؛ وجوُده نفُسه، شخصه حيَُ بني الصحابة،  ρوجود الرسول  أيًضا
لت)، انظر عندما يأخذ رسول ثالثني سورة طريّة، (أي وقت ما أُنزِ  ρ: أخذت من فِم رسول اهللا ويسمع. لو تسمع كلمة ابن مسعود

ال تدَعّن ُدبُر كل صالة مكتوبة أن تقول (اللهم أِعّني على ذكِرك "يا معاذ، واهللا إني ألحبك [...]  :يد معاذ ويقول له ρاهللا 
  ]297/2نتائج األفكار: -[صحيحوشكِرك وحسِن عبادِتك)" 

"لو رأيتني وأنا  :، وعندما قال أليب موسى األشعري"هذا عبد قد غِفر له"عندما قال البن مسعود بينهم،  وجود الرسول
قال: لو علمت أنك تسمع حلربته لك ، ]793صحيح مسلم: -[صحيح زمارا من مزامير آل داود"أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت م

  .حلفظ، ويزيد اهتمامهم ذا احلفظهو الذي جعلهم يهتمون با وجود الرسول يف وسط الصحابة ذه الطريقة، حتبريًا.
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�íßŠÖ]æ	h^jÓÖ]	àÚ	íe^v’Ö]	kflfni	�	 	

ت الصحابة، تثبّ  :يف قضية الصحابة وحفظهم للدين، ومحلهم للدين وهي ،ومهمة ،ةوخطري  ،نريد أن ننتقل إىل نقطة جديدة
  .ρرسول اهللا  ن الكالم الذي نقلوه كانوا يتثبتون منه ويتأكدون، ويتيقنون أنه كالُم اهللا وأنه كالمُ من الكتاب والسنة، أ

�kfnj×Ö	ÜãjÃÊ�	�Ö]	h^f‰ù]	�	 	

  أوال: أمر اهللا بالتحري والتثبت

قال ؛ تسرعأَمَر اهللا يف حمكم كتابه بالتثبت والتحّري، وَحّذر من الطيش وال التثبت، والتحري أمُر اهللا بذلك؛ دفعهم إىلأول ما 
َتبَـيـُنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِبَجَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا سبحانه:  الحجرات:[ ا فـََعْلُتْم نَاِدِميَن}َعَلٰى مَ  {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ

   والقراءة األوىل فتثبتوا. .]6

{َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر  كذلك جاء يف القرآن النهُي عن اتّباع ما ال دليل عليه قال سبحانه:
  .]36 إلسراء:ا[ َواْلُفَؤاَد ُكل ُأولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال}

{َوَما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن  يف القرآن على الذين يتبعون الظن دون يقني. قال سبحانه: ةواهللا عز وجل عاب يف أكثر من آي 
  ن قبل النقل، ألمر اهللا بالتثبت.لذلك كانوا يتثبتون ويتيقنو ، ]28 النجم:[ يـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإن الظن َال يـُْغِني ِمَن اْلَحق َشْيئا}

  واالفتراء على اهللا ورسولهكذب الا: الترهيب من ثانيً 

{َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرٰى َعَلى اللِه  قال سبحانه: على اهللا أويفرتي على رسوله، الرتهيب الشديد والتهديد والوعيد ملن يكذبُ 
 يف ρبل وقد قال رسول اهللا  ،]93 األنعام:[ }...َكِذبًا َأْو قَاَل ُأوِحَي ِإَلي َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَاَل َسأُْنِزُل ِمْثَل َما َأنـَْزَل اللهُ 

  .]306/5مسند أحمد: -[إسناده صحيح "النارِ  من مقعَده تبوأْ فلي عَلي ُمتعمًدا كذب من" :احلديث املتواتر

  ..: الرتهيب من الكذب واالفرتاءاألمر الثاين : بالتحري والتثبت،إَذْن األمر األول

  اإلسالم بالصدق ونهاهم عن الكذبأمر ثالثًا: 

عليكم " :ρويقول رسول اهللا  .]119 التوبة:[ َمَع الصاِدِقيَن} {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه وَُكونُوا قال سبحانه وتعاىل: 
  .]3118صحيح ابن ماجة: -[صحيح "بالصدِق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار
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للدين حمل الصحابة  5

  الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا مغرمين بالتفقه والتعلم رابًعا:

 ،فكانوا ُمولعني ]19[محمد: {فَاْعَلْم َأنُه َال ِإَلَه ِإال اللُه} شريعة جديدة أمر اهللا فيها بالعلم  يف حيام؛ وكان هذا أمرًا جديًدا 
  ال يلتفتون عنهما وال يبحثون عن غريمها. ،بكالم اهللا وكالم رسوله ،مشغوفني

  الوقت للتثبت ذلكسر الوسائل في خامًسا: يُ 

، أو أحد الصحابة الكبار، حىت للفهم - ρ- بالرجوع إىل رسول اهللا مباشرًة  م قيل أم ال.سهولة أن يتثبتوا هذا الكال
، كان من السهل االتصال بالصحابة، الصحابة الكبار كانوا معروفني وموجودين، والناس رحلوا ρتفسار وللتساؤل، بعد وفاة النيب واالس

  سألون عما اشتبه أو أْشكل عليهم من الكتاب والُسنة.دون يُ إليهم من اآلفاق، كلهم يبحثون عن الصحابة، وكان املوجو 

  الشجاعة الفطرية للصحابة سادًسا:

نه ، أو ينطق حبّق ويستعلي به ويواجه به، طاملا أَ ما يراه كذبًا بّ ذ الصراحة الطبيعية هلم، حبيث مل يكن يستحيي أحدهم أن ُيكَ  
وكانوا يتسمون بالشجاعة يف مواجهة الكذب، فلذلك مل يقبلوا كلمة   طبعهم؛.. يفيرضون به صادق، فلم يكونوا يقبلون الكذب وال

  كدوا منها.مل يتأَ 

   تكافؤ الصحابة وتكافلهم سابًعا:

  . اواحدً  شيءكان فرًضا فرضه اإلسالم، أن يصري الصحابة كلهم 

  تعّود الصحابة على الصدق ثامًنا:

أبو سفيان وهو  يعين م، حىت أيام الشرك قبل إسالمهم؛كان هذا عاد  ومت ترويضهم عليه علًما وعمًال، فتعّودوا الصدق.
كانت (لوال أن يأثروا علي كذبًا لكذبُت عليه،  :ن رسول اهللا، ومع ذلك قالمِ  عَ ضَ وكان هدف من أهدافه أنه يَ  ،مشرك وأمام هرقل

  لو ثبَتت كذبة واحدة على واحد من الصحابة. )تبقى فضيحة

  حة واألسوة الحسنةالقدوة الصالتاسًعا: 

شك أن القدوة الصاحلة خري عامل من عوامل الرتبية، والتأديب، والتعليم،  كاملة، ال ماثلةً  ρليت كانوا جيدوا يف رسول اهللا ا
  والتهذيب.
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  : سمو تربية الصحابة على فضائل اإلسالم كلها)األخيرة( عاشًرا

تصور معه أن يكذبوا على اهللا أو يكذبوا على يُ  اهللا إىل حد الكمال تأدم بآداب هذا الدين احلنيف، شدة خوفهم من   
الصحابة من كل  . كان تثبتهم عجيبا جًدا، وقويا جًدا، وكثريا جًدا، وشديدا جًدا، كان تثبتρاهللا، أو يتجنوا على رسول اهللا رسول 

ملاذا " :ث مرات وينصرف، فقال له عمرلدرجة مثًال أن أبا موسى األشعري يدق على سيدنا عمر ثال كلمة، ومن كل حرف؛
 )يا إما أضربك(. قال إما أن تأتيين بشاهدين معك ]165مذكرة األصول: -[ثابت "ألن الرسول قال االستئذان ثالثًا" قال: "انصرفت؟

  .. "أوجعك ضربًا ذه الُدرّة

ان التثبت والتأكد والتوثيق من النقل يف فيأتيه بالشهود. فك - سبحان اهللا العظيم- يف مسألة استئذان، ليست مسألة كبرية 
   بأدق ما يكون. الكتاب والسنة، قد نُِقل على أدق ما يكون..

هم لذلك خنتم هذا الفصل أن الصحابة حفظوا هذا الدين، بقوة حفظهم، ببساطة حيام، حببهم الصادق هللا ولرسوله، حبب
هلم يف النقل، تدبرهم للقرآن ومذاكرة القرآن، ومدارسة القرآن،  -السنةالقرآن و –، وترغيب الشرع ρللقرآن، أيًضا برتغيب الرسول 

التحذير والرتهيب من كتم العلم واألمر بأخذ السنة، ارتباط القرآن والسنة بوقائع وحوادث، تثبتهم يف النقل. وذكرنا دوافعه، وحذرهم 
  من الكذب.
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  .أصحاب الفضل علينا، أصحاب فضل على الدنيا كلها يف نقل اإلسالم.. ذكر واجبنا جتاه الصحابةبقي يف النهاية أن ن

   حب الصحابة أوًال:

أصحاب فضل  ،ρهؤالء الناس أصحاب النيب  ،ميانوحب الصحابة من اإل .والدعاء هلمحب الصحابة  :أول واجب علينا
كل صغرية وكبرية يف حياة النيب   وعلمونا هذا الدين، وذكروا لنا ،ونا هذا الدينفهم بلغ ،علينا، كل خري حنن فيه سببه هؤالء الصحابة

ρ، لذلك نقلوا لنا فهمهم  ،هم فهموها صح ،الذين ذكروا لنا فهمهم هلذا الدين، ألن القرآن عندما أنزل وهم موجودون يف واقعهم
  الصحيح هذا.

  ،،، أيها اإلخوة

بعض األحاديث على أن حب األنصار مثًال.. حب األنصار من اإلميان، وأن نص يف  ρدين، والرسول  إن حب الصحابةِ 
هلؤالء الصحابة أُمرنا باالتباع  ρ إن حّب النيب ،والنص على أيب بكر وعمر يف احلبّ  ..حب آل البيت من اإلميان، أن حب أىب بكر

  .أصولنا ..هم أصلي وفصلي )..الصحابة( رِهم.فيه، حب الصحابة كلهم واحرتامهم وتوقريهم، واحلرص على تعظيمهم ومعرفة قد

  الترضي عنهم والدعاء لهم ثانًيا:

  أصحاب فضل علينا. ..َوادُْع هلم "اللهم اجزهم عنا خري اجلزاء" ،"رضي اهللا عنه" تقول كلما تسمع اسم صحايب

  األدب معهم ثالثًا:

  احرتامهم، توقريهم، معرفة قدرهم.

ي شخص أن يتكلم وخيوض يف نع اخلوض فيهم، فكيف ُيسمح ألوهلم حقوق وميُ  ،م هيبةهذه األيام، الكبار والرؤساء هل
ترمجته، ومواقفه مع رسول اهللا  من أنت حىت تتكلم يف سيدنا أيب هريرة؟! وقصصه ومواقفه كما سيأيت معنا عندما نتكلم عن الصحابة؟

ρ، مح لك أنك ختوض يف أيب هريرة، وال يف غريه من الصحابة.كل هذا اليس  ، ودعاء النيب له..وحب النيب له، ومزاح النيب معه 
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  اإلمساك عما شجر بينهم من خصومات رابًعا:

نقول دائًما إن الصحابة بشر وليسوا مالئكة، وليسوا معصومني مثل النيب، وقد َشَجَر  حننحصَل بني الصحابة خالفات، 
"إذا حكم الحاكم فاجتهد قال:  ρد. والرسول ولكنها أخطاء باجتها ،وجرى من بعضهم أخطاء ،بينهم خصومات

ولذلك ما شجر بني  .االجتهاد ]7352صحيح البخاري: -[صحيح "أجر فله أخطأ أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم فله أصاب ثم
  الصحابة من خصومات حنن ليس مبقامهم لنتكلم عنها. 

اهللا سبحانه أيدينا عن دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن كما عصم " :قانون ىف هذا املوضع ..واختم بكلمة ابن القيم اجلميلة
  ".اخلوض فيهم

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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ألكرم، كانوا كالشمس للدنيا والعافية للبدن؛ هؤالء الصحابة أصحاب الرسول األعظم والنيب ا
صفوُة اهللا من خلقه، واختيار اهللا لرسوله.. إم الذين اختارهم اهللا لصحبة نبيه، لنصرة دينه؛ 
الصحابة أّرق هذه األمة، كلهم وأنقاهم أفئدة، وأزكاهم نفوًسا وأعمقهم إميانًا، وأكثرهم بذًال 

  وم األمة وَخريها، خري هذه األمة بعد نبيها صلى اهللا عليه وسلم.وتضحية؛ إم.. جن

"إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد صلى اهللا  قال ابن مسعود رضي اهللا عنه:
وابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد فوجد  ،فاصطفاه لنفسه ،عليه وسلم خَري قلوب العباد

  خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه". - مرضوان اهللا عليه- قلوب أصحابه 

 ."خصلتان من كانتا فيه جنا: الصدق، وحب أصحاب حممد" وقال عبد اهللا بن المبارك:



 
 

www.yaqob.com                      _ 8أصلي وفصلي                                           
________________________________________________________________________________  

             

 

عنه ارضي اهللا عنهم ورضو   1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  السالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة و احلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا (والذي فلق احلبة 
   .)ال فيه ألحٍد غريك شيئً اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتع

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

كيف حالكم مع اهللا؟ (أسأل اهللا جل جالله أن يصلح حايل وأحوالكم وأن يغفر يل ولكم، وأن يعفو عين وعنكم وأن ييسر 
  ويرضاه). - سبحانه وتعاىل–لنا أمورنا على ما حيبه هو 

  ،،، إخويت

(أسأل اهللا أن  وُأشهد اهللا أنين أحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أحب اهللا،شهُد اهللا أنين أحب اهللا، وأشهدكم أنينأنا أُ 
  م أنين أحب أصحاب النيب مجيًعا.شهد اهللا وأشهدكيرزقين وإياكم اإلخالص يف القول والعمل) وأُ 

����íÚù]�Ýç{{{{{{{{{{{{{{r{Þ���� �

هؤالء الصحابة صفوُة اهللا من  للدنيا والعافية للبدن؛ وا كالشمسسبحان اهللا، أصحاب الرسول األعظم والنيب األكرم، كان
 م الذين اختارهم اهللا لصحبة نبيه، لنصرة دينه؛ الصحابة أّرقهذه األمة، كلهم وأنقاهم أفئدة، وأزكاهم  خلقه، واختيار اهللا لرسوله.. إ

  .ري هذه األمة بعد نبيها صلى اهللا عليه وسلمريها، خنفوًسا وأعمقهم إميانًا، وأكثرهم بذًال وتضحية؛ إم.. جنوم األمة وخَ 

َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرِة فـََعِلَم َما {الصحابة.. هؤالء الصحابة الذين زكاهم ربنا جل جالله 
حيكم على ظواهرهم، إنه حيكم على  ، إن اهللا جل جالله ال}قـُُلوِبِهمْ {فـََعِلَم َما ِفي (سبحان اهللا العظيم)  .]18الفتح: [ }ِفي قـُُلوِبِهمْ 

   .يف قلوم فأنزل السكينة عليهم م ماعلِ  بواطنهم،
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"والرضا من اهللا   ول:يق - هذا حبييب أيضا عليه رمحة اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية– يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه رمحة اهللا
   ).سيموت صح(يعين ، أنه سيوافيه على موجبات الرضى" فال يرضى إال عن عبد علم ،صفة قدمية

ُتْم َأِجنٌة ِفي بُطُوِن أُمَهاِتُكْم َفَال { د اهللا:اهللا جل جالله يعلم األزل واألبَ   تـُزَكوا ُهَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َوِإْذ َأنـْ
فاهللا جل جالله يعلم هؤالء الصحابة، منذ أن خلقهم كالذّر يف ظهر آدم، هؤالء ، ]31 :النجم[ }َأنـُْفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن اتـَقى

الصحابة اختريوا قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة حني كتب اهللا كّل شيء، أمر القلم أن يكتب، فجرى القلُم مبا هو  
دما رضي عنهم رضي عن كل أحواهلم.. هم، وعلم كيف سيموتون وكيف ستكون ايتهم، فعنإىل يوم القيامة، اهللا مساهم وعرفائن ك

  .رضي عنهم سبحانه وتعاىل

  لذلك شيخ اإلسالم ماذا يقول؟ 

Äñ]…æ�Øé¶�ÝøÒ� �

ومن رضي اهللا  ،فيه على موجبات الرضى"والرضى من اهللا صفة قدمية فال يرضى إال عن عبد علم أن يوايقول شيخ االسالم: 
ضاه عنه بعد إميانه وعمله الصاحل فإنه فكل من أخرب اهللا عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل اجلنة، وإن كان رِ  ،عنه مل يسخط عليه أبًدا

 ذلك". ب ذلك مبا يسخط الرب مل يكن أهال ليذكر ذلك يف معرض الثناء عليه واملدح له، فلو علم سبحانه أنه يتعق  

رَِجاٌل { قال سبحانه: .، انتهىيعين لو ربنا يعلم أنه سيفعل ما يسخطه بعد ذلك ما رضي عنه، هو رضي عنه وأثبت له الرضى
ُهْم َمْن يـَْنَتِظرُ  ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمنـْ   . ] 23األحزاب: [ }َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْيِه َفِمنـْ

�[íèû]�å„â�kÖˆÞ�àÛéÊ[íe^v’Ö]�»�‹éÖ_�� �

  واحدة! مجلةً  ]117التوبة: [ }َلَقْد تَاَب اللُه َعَلى النِبي َواْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصارِ { :قال سبحانه
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صحيح -[صحيح "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم": ρاهللا قال رسول  عن عمران بن حصني قال:

 وأصحابي [...] ألصحابي، أمنة وأنا[...]  للسماء أمنة "النجوم :ρوسى األشعري قال: قال رسول اهللا أبو م .]2302ي: الترمذ
  .]2531صحيح مسلم: -[صحيح "ألمتي أمنة

األحاديث، الشيخ األلباين قال  ةو احلديث يف مشكا ""أكرِموا أصحابي :ρر بن اخلطاب قال: قال رسول اهللا عن عم
وقال لعمر (قال  ،]388/5[تخريج مشكاة المصابيح:  "موا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"أكرِ صحيح 
  ].59/5زاد المعاد: -[ثابت اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" :فقال ،بدر أهل على اطلعَ  اهللا لعل "ما يدريكلعمر نفسه)  رسول اهللا

�÷Ý]��^Ú��ā�áçÖ]ˆiJJJJJJJJJJ� �

 . واهللا! ال تزالون بخير ما داموصاحبني رآني من فيكم دام ما بخير تزالون ال" :ρقال رسول اهللا 
  .]3283السلسلة الصحيحة: – إسناده جيد رجاله رجال الصحيح[ "صاحبني من وصاحب ،رآني من رأي من فيكم

  .]293/1: إرشاد الفحول-[صحيح "وُعَمرَ  بكرٍ  أبي بعدي: من بالَذينِ  اقَتدوا" :ρضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا حذيفة ر 

"اقبلوا من  :يف األنصار ρوقال رسول اهللا  ،]2510صحيح مسلم: -[صحيح "اعفوا عن مسيئهم" :يف األنصار ρوقال 
  .]2510صحيح مسلم: -[صحيحمسيئهم"  عن واعفوا محسنهم

���÷�‚Û¦�h^v‘_�]çfŠi�� �

"فلُمقام ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم - صّل عليه- اهللا عليه وسلم تسبوا أصحاب حممد" صلى  "القال ابن عمر: 
   .]469شرح الطحاوية: -[صحيح أحدهم ساعة خري من عمل أحدكم أربعني سنة"

التسبوا أصحاب حممد.. حنن كنا نتكلم يف حقوق الصحابة علينا، من حقوقهم أن ال نسبهم وال نسمع من يسبهم، وال 
  ."فلمقام أحدهم ساعة  خري من عمل أحدكم أربعني سنة صلى اهللا عليه وسلم تسبوا أصحاَب حممد ال"،  همنسمح ألحد أن يسب
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صلى اهللا عليه وسلم خَري قلوب  - صل عليه–ر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد "إن اهللا نظ قال ابن مسعود رضي اهللا عنه:
 خري قلوب العباد فجعلهم -وان اهللا عليهمرض-وابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه  ،فاصطفاه لنفسه ،العباد

  وزراء نبيه".

   .الصدق.. وحب أصحاب حممد ،الصدق، وحب أصحاب حممد" "خصلتان من كانتا فيه جنا:وقال عبد اهللا بن املبارك: 

JJJJJJ]⁄‚q��Ş}�ÝøÒ� �

تؤخذ بالقياس.. ذلك فضل  نال درجتها بشيء، والفضائل الال يوازيها عمل، وال تُ  ،الصحبة ولو حلظة"وفضيلة  قال النووّي:
   .اهللا يؤتيه من يشاء"

وال تنال  ،"وفضيلة الصحبة ولو حلظة ال يوازيها عمل :كالم خطري جًدا  ؟أرأيت كالم اإلمام النووي !..سبحان اهللا العظيم
  .]74[آل عمران:  }َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمْن َيَشاءُ {لقياس، ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء" هذا فضل، درجتها بشيء، والفضائل التؤخذ با

اختص سبحانه وتعاىل هؤالء الصحابة ذا الفضل، أن يكونوا أصحاب النيب، لن يطول أحد هذه مرة أخرى.. انتهى، النيب 
   يقابل النيب فاته هذا الفضل، اللهم أُجرنا يف مصيبتنا واخلفنا خريًا منها... ال يوجد، الذي مل)كأنه(يقاس عليها فيقول  مات، وال

JJ�gu_�àÚJJJJJJJ�Ý^Î_�‚ÏÊ�=àè‚Ö]� �

  قال أيوب السختياين:

  ."......"من أحّب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحّب عمر فقد أوضح السبيل: وامسع هذا الكالم اخلطري

   :ى عن كل صحايب تسمع امسهنقول هذا الكالم مرة أخرى حىت ترتضّ 

فقد استضاء بنور اهللا،  τفقد أوضح السبيل، ومن أحب عثماَن  τفقد أقام الدين، ومن أحب عمَر  τ"من أحب أبا بكر 
ومن انتقَص أحًدا منهم  ،فقد برَِئ من النفاق ρومن أحسن الثناء على أصحاب حممد فقد أخذ بالعروة الُوثقى،  τومن أحب عليا 

ويكون قلبه هلم مجيًعا  ،بهم مجيًعاخمالف للكتاب والسنة والسلف الصاحل، وأخاف أال يصعد له عمل إىل السماء حىت حيُ  ،دعٌ فهو مبت
  سليًما".
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ذكرنا  ؛ومات على ذلك، كلهم الذي لقي النيب مسلًما نفرق بني أحٍد منهم، حنن قلنا تعريف الصحايب هو ال ..الصحابة
  .مراتبهم اثنتا عشرة مرتبة

g{{{{{{{{{{{{{{{{{{–ÇÊ� �

  أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟  قال رجل للمعاىف بن عمران:

أرأيت الكالم.. أحدهم يقول للمعاىف بن عمران: عمر بن عبد العزيز بعدلِه وعلِمه َوَوَرِعِه وتقواه وزهِده أين هو من معاوية 
أحد، معاوية صاحبه وِصهره وكاتبه وأمينه على  ρب أصحاب النيب يس وقال: ال ،فغضب ،(معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه)

  العزيز. وحيه، فأين يذهب عمر بن عبد

مع صحايب رأى  عمر بن عبدالعزيز مع ورعه، وتقواه، وزهده، وعدله، وصربه، وكل هذا لكن أين يذهب  سبحان اهللا العظيم!
  وِصهره، وكاتبه، وأمينه على وحي اهللا. وخصوًصا معاوية رضي اهللا عنه، صاحبه، النيب  وجلس معه؟!

JJJÜãfU��ßÖ]�†Ú_� �

مَؤِدب اخللق الذي هدانا  صلى اهللا عليه وسلم -صل عليه–"هذا النّيب قال مالك رمحه اهللا (اإلمام مالك صاحب املذهب): 
 وأمر النيب  ،وبذلك أمره اهللا ،هلم عاهللا به، وجعله رمحة للعاملني خيرج من جوف الليل إىل البقيع، فيدعو هلم ويستغفر كاملودρ  حببهم

  ومعاداة من عاداهم". ،ومواالم

�°è…]ç£]�àÚ��}�� �

وقال اإلمام مالك: "بلغين أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: واهللا هلؤالء خري من احلواريني فيما 
  .النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم" مٌة يف الكتب املتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحابُ نا. وصدقوا يف ذلك، فإن هذه األمة ُمعظ بلغَ 

JJ[kè_…_� �

النصارى أنفسهم كانوا عندما يرون الصحابة يقولون هؤالء أحسن من احلواريني، ويطلع لنا ناس من املسلمني ينتقصون من 
  .الصحابَة، اللهم انتقم ممن انتقَص الصحابَة رضَي اهللا عنهم) قدر الصحابة، وخيطئون ويسبون الصحابة (اللهم الَعْن من َلَعنَ 
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  لذلك األدب مع الصحابة:

  احرتامهم وتوقريهم ومعرفة قدرهم، وأم أفضل اخللق عند اهللا بعد األنبياء. -  1

  .الرتّضي عنهم والدعاء هلم، وكلما ذكرت أحدهم تقول (رضي اهللا عنه) -  2

بغض من أبغَضهم وبغري اخلري يذكرهم، ، والتفرط يف حّب أي أحد منهم.. تُ ب أصحاَب النّيب صلى اهللا عليه وسلمأْن حتُ  -  3
   تذكرهم إال خبري. وال

َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ { ّبهم ديٌن، وإمياٌن، وإحساٌن، وبغضهم كفٌر، ونفاٌق، وطغياٌن، قال ربنا جل جالله:حُ 
  ترضى أنت عمن رضي اهللا عنهم؟ فكيف يرضى اهللا عنهم وال، ]18الفتح: [ }ايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرةِ يـُبَ 

لو أن أحدَكم أنفق مثل أُحد  !الذي نفسي بيِدهِ ال تسبوا أصحابي فو " :ρم أو النيل منهم، قال رسول اهللا عدم سبه - 4
  ].2540حيح مسلم: ص-[صحيح ال َنصيفه"، و ما أدرك ُمد أحِدِهم ،ذهًبا

 اإلمساك عما شجر بينهم من اخلالفات واخلصومات، وعدم اخلوض فيها فكل اآلثار املروية يف مساوئهم باطلة، منها ما - 5
  ص. قَ هو كذب، ومنها ما قد زِيَد فيها ونَـ 

  يد فيه أو نقص منه.اعلم أنه كذب ومل حيصل، أو قد ز  ،أو أي حديث أو كالم جاء يف ذم الصحابة ،أن أي أثر :اعتقد هذا

   (هذه مهمة وهذه اجلديدة يف هذه احللقة) - 6

 الناس باالتباع بعد النيب حممٍد صلى اهللا عليه وسلم،هم أوىل ؛ فتقدمي قوهلم على قوِل غريِهم، وتقدمي فهِمهم على فهم غريهم
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َوالسابُِقوَن األوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر وَ { قال سبحانه: . ]100التوبة: [ }الِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنـْ

  طاب للصحابة.واخلِ  .]137البقرة: [ }فَِإْن َآَمُنوا ِبِمْثِل َما َآَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا{ :وقال سبحانه
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  طيب..

^Ú�HÜãŁfŠè�æ_�ÜãŁ’ŽÏjßè�æ_�íe^vfl’Ö]�˜ŽÇłfŁè�àÚ�[äjeçÏÂ�� �

وال  ،ما بلغ مد أحدهم ،ال تُسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحٍد ذهبا" :ρقال رسول اهللا  - 
  .]2540صحيح مسلم: - [صحيح "نصيفه

: السلسلة الصحيحة-[حسن بجموع الطرق"من سّب أصحابي، فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين"  وقال عليه السالم: - 

  واحلديث يف السلسلة الصحيحة. ،يقبل اهللا منه َصرفًا وال َعدالً  ال .]2340

   .]17صحيح البخاري: -[صحيح ، وآية النفاق بغُض األنصار"آية اإليمان حب األنصار" :ρوقال النيب  - 

 "أبغضهم أبغَضه اهللا األنصار ال يحبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، فمن أحبهم أحّبه اهللا، ومن" ويف رواية - 
  .]3783صحيح البخاري: -[صحيح

  .ال ُختطئ يف الكالم عنهم، ]545صحيح الجامع: -[صحيح "إذا ذكر أصحابي فأْمِسكوا"" :ρل رسول اهللا وقا - 

Ê�»�äÖ�‹éÖ{{ŁÐu�°Û×Š¹]�Žðłê  

ِء املسلمني حُق، ونُزِع بآية من أبغض الصحابَة وسّبهم، فليس له يف يفْ  :(اإلمام مالك صاحب املذهب) قال مالك بن أنس
ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال رَِكاٍب َوَلِكن اللَه ُيَسل {سورة احلشر  ُط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء َواللُه َوَما َأفَاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمنـْ

  .]6الحشر: [ }َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 

ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال رَِكاٍب َوَلِكن اللَه ُيَسل { عاىل:وقال ت ُط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء َوَما َأفَاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمنـْ
َرى َفِللِه َولِلرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السِبيِل  َما َأفَاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلقُ  *َواللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر 

 *َشِديُد اْلِعَقاِب  وا َواتـُقوا اللَه ِإن اللهَ َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما َآتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـهُ 
الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوَأْمَواِلِهْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللِه َوِرْضَوانًا َويـَْنُصُروَن اللَه " الفيء للفقراء املهاجرين "لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِينَ 

يَمانَ َوالِذيَن تَـ  *َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك ُهُم الصاِدُقوَن  اَر َواْإلِ ُءوا الد9-6الحشر: [ }بَـو[.  
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يَمانَ { إذْن للمهاجرين واألنصار اَر َواْإلِ ُءوا الدِذيَن تـَبَـووَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم  َوالْبِلِهْم ُيِحب ِمْن قـَ
َوالِذيَن َجاُءوا ِمْن  *ْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َحاَجًة ِمما ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسهِ 

  .]10-9الحشر: [ }بـَْعِدِهمْ 

  :إذنْ 

  للفقراء املهاجرين - 1

  الذين تبوأوا الدار واإلميان. - 2

  .والذين جاءوا من بعدهم - 3

يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغال لِ ْن بـَْعِدِهْم َوالِذيَن َجاُءوا مِ { ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ لِذيَن َآَمُنوا يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ
  .]10 :الحشر[ }رَبـَنا ِإنَك رَُءوٌف رَِحيمٌ 

[[Üñ^ßÇÖ]�àÚ�Ù^ßè�àÚ�� �

  ا من الغنائموا بأن ينالو ص ْن هؤالء اختُ إذ

  من هم؟   - 
  }َوالِذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهمْ { الذين جاءوا بعد الصحابة، بعد املهاجرين واألنصار - 
 من الذين يأخذون؟  - 
يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغال { الذين -  ْخَوانَِنا الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ ِللِذيَن َآَمُنوا رَبـَنا ِإنَك رَُءوٌف  يـَُقوُلوَن رَبـَنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

  أما الذي يف قلبه غٌل للصحابة ليس له يف الفْيء. ،}رَِحيمٌ 

  .]29الفتح: [ }لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفارَ { من غاظه أصحاب حممد فهو كافر. قال تعاىل قال اإلمام مالك أيًضا: �

ن خالف اهللا ورسوله وأىب إال العصيان هلما واملخالفة عليهما، أال ترى أن اهللا "فمن أسوأ  حاًال مم وقال أبو نعيم يف احللية: �
َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف {أمر نبيه بأن يعفَو عن أصحابه ويستغفر هلم وخيفض هلم اجلناح، قال تعاىل 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاوِ   الشعراء:[ }َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ {وقال تعاىل:  .]159آل عمران: [ }ْرُهْم ِفي اْألَْمرِ َعنـْ
215[.  
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�kÞ_æ�JJJJJJJJ�äéfßÖ�ÙçÏè��]===========JJJJJ�ÙçÏi� �

   !!!؟!بهم وتلعنهم وتنتقصهم وتتعرض هلموأنت تس }َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ {اهللا يقول لنبيه 

فهو العادل عن أمر  ،ومحل ما كان من تأويلهم وحروم على غري اجلميل احلسن ،"فمن سبهم وأبغَضهم يقول أبو نعيم: �
   ."لمنيوصحابته واإلسالم واملس ρيهم إال من سوء طويّته يف النيب يبسط لسانَه ف اهللا تعاىل وتأديبه ووصيته فيهم، ال

  ".وقد علم أم سيقتتلوا ،فإن اهللا قد أمر باالستغفار هلم ،التسبوا أصحاَب حممدٍ " وقال ابن عباس: �

  ،،، إخويت

أبو  ،ومقدمهم ،ورائدهم ،وكبريهم ،مث نبدأ بالكالم عن الصحابة، وبالطبع أوهلم ،كاَن كّل هذا مقدمات يف قضية الصحابة  
  .ادمةبكر رضي اهللا عنه يف احللقة الق

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

  9-أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

  �� ھ	�� ھ	

أ�	 ��� ا�����؟أ�	 ��� ا�����؟



  
 ���ة

���؟����أ���ھ���� �

   .أبو بكر الصديق، السابُق إىل التْصديق، امللقُب بالعتيق، املؤيد من اهللا بالتوفيق

ب النيب يف احلضر واألسفار، ورفيقه الشفيق يف مجيع األطوار، رفيُقه يف الغار، َضِجيُعُه صاحِ 
   .بَعد املوت يف الروضة احملفوفة باألنوار

املخصوُص يف الذكر احلكيم مبفخٍر فاق به كافة األخيار وعامة األبرار، وبقي له شرفه على 
دي واألبصار، حيث يقول عامل األسرار مدى العصور، ومل َيْسُم إىل ذروته مهم أويل األي

إىل غري ذلك من اآليات واآلثار، ومشهور النصوص الواردة ، }اْلَغارِ  ِفي ِإْذ ُهَما اثـْنَـْينِ  ثَاِنيَ {
   .فيه واألخبار، اليت غدت كالشمس يف االنتشار

َفَق مَ  ال َيْسَتِوي ِمْنُكمْ {ونزل فيه:  .َفَضل كل َمن فاضل، وفَاق كل من جادل ونَاضل ْن َأنـْ
   .}ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ 

  
 رضي اهللا عن أبي بكر.
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1 من هو أبو بكر الصديق؟

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد، دنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.الم على أشرف املرسلني سيالسالصالة و رب العاملني و احلمَد هللا 

  اهللا ،،، يففإخويت 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ( ،وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئاا ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  ،،،  أِحبيت يف اهللا

كيَف حالكم َمع اهللا؟ كيف حاُل قلوبكم مع اهللا؟ كيف حال عباداتكم؟ كيف حال  كل عام وأنتم خبري، أقول:  :أنا أقولو 
  كيف حال حياتكم مع هذا الدين؟ يف هذا الدين.. ألجل هذا الدين؟ رضا اهللا عنكم؟

�
����������������ا�����وهللا�� �

يف الكالم عن سيدنا أيب بكر، مث عمر،  الصحابة؛ وسنبدأ منذ هذه احللقة إننا حباجة دوًما إىل وقفات وحنن حني نتحدث عن
   .مث عثمان، مث علّي إن شاء اهللا.. بإذن اهللا تعاىل

حني كاَن يقول: (أيظن  ،اخلوالينلكي نعيش الدين، إننا نريد أن نعيش نفسية أيب مسلم ؛ أقول إن ذِكَرنا هلؤالء األكابر
أن  ،فوا رجاًال). إننا حباجة إىل أن نعيَش هذه النفسيةكال واهللا لنزامحهم عليه حىت يعلموا أم خل   ؟!أصحاُب حممد أن يستأثروا به دوننا

   .]8التحريم: [ }ِذيَن آَمُنوا َمَعهُ {يـَْوَم ال ُيْخِزي اللُه النِبي َوال أن نكون معهم حوله  ؛ρزاحم الصحابة على رسول اهللا نُ 

قال  ،فإم َواَجهوا ما نواجهه اليوم ،حني نذكر حيام ،ن هؤالء الصحابةأون معه يوم القيامة، لذلك أقول: إننا نريد أن نك
  . ]9األحقاف: [ ًعا ِمَن الرُسِل}{ُقْل َما ُكْنُت ِبدْ  ،]43فصلت: [ {َما يـَُقاُل َلَك ِإال َما َقْد ِقيَل لِلرُسِل من قبلك}سبحانه: 
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2 من هو أبو بكر الصديق؟

وحنن نفس الشيء نواجه ما واجهوه،  ،وأصحابه واجهوا ما واجه الناس قبلهم ،واجه ما واجهه الصحابة قبله ρفرسوُل اهللا 
فلذلك حني نتكلم عن الصحاّيب لسنا حنكي قّصة، لسنا نروي رواية، ليس  ؛نفس الشبهات.. نفس الشهوات (بشر) ..هو.. هو
  لذلك سيكون منهجنا يف الرتكيز على املواقف. ،لالقتداء والتأّسي :ا، وإمنامً فيل

��ر���������أ�����ا���ا �

 ،َرُجلٌ  يف الورع ،يف اليقني َرُجلٌ  :رجل يف كل املواقف؛ نقول: أبو بكر رجل املواقف ،τدنا أن نتكلم عن سيدنا أيب بكر إذا أرَ 
َرُجُل  ..َرُجلٌ  واإلنفاق ،َرُجلٌ  يف الكرم والبذل ،يف البطولة َرُجلٌ  ،َرُجلٌ  يف اجلهاد ،لدعوة َرُجلٌ يف ا ،َرُجلٌ  يف العلم ،يف الثبات َرُجلٌ 

   الرجال!

  :تعالوا لنتعرف أوالً 

�����؟�أ���ھ���� �

 د من اهللا بالتوفيق، صاحِ أبو بكر الصديق، السابُق إىل التْصديق، امللقسفار، ورفيقه ب النيب يف احلضر واألُب بالعتيق، املؤي
عد املوت يف الروضة احملفوفة باألنوار، املخصوُص يف الذكر احلكيم مبفخٍر فاق به  بَ  َضِجيُعهُ الشفيق يف مجيع األطوار، رفيُقه يف الغار، 

عامل األسرار  كافة األخيار وعامة األبرار، وبقي له شرفه على مدى العصور، ومل َيْسُم إىل ذروته مهم أويل األيدي واألبصار، حيث يقول
إىل غري ذلك من اآليات واآلثار، ومشهور النصوص الواردة فيه واألخبار، اليت غدت  ، ]40التوبة : [ }اْلغَارِ  ِفي ِإْذ ُهَما اثـْنَـْينِ  ثَاِنيَ {

   .كالشمس يف االنتشار

الحديد: [ }َفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ َمْن َأنْـ  ال َيْسَتِوي ِمْنُكمْ {ونزل فيه:  .اضلاق كل من جادل ونَ َفَضل كل َمن فاضل، وفَ 

   رضي اهللا عن أيب بكر. .]1

ُتْجَزى * ِإال ابِْتَغاَء َوْجِه  الِذي يـُْؤِتي َماَلُه يـَتَـزَكى * َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمةٍ   *َوَسُيَجنبـَُها اْألَتْـَقى{واهللا جل جالله قال فيه: 
دفن جبواره بعد املوت يف قربه،  خر من صلى به، الذيوآ ،أبو بكر أول من صلى معه .]21-17 :الليل[ }* َوَلَسْوَف يـَْرَضى رَبِه اْألَْعَلى

  .رضي اهللا عن أىب بكر
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3 من هو أبو بكر الصديق؟

 و���"��و�! ��ا���
  من هو أبو بكر؟ - 

  هو عبد اهللا (هذا امسه).  

 إذا ما أبو بكر هذه؟  - 

  هذه كنيته. 

 وما العتيق أو الصديق؟ - 

  قبه.هذا ل 

 ؟بينهم ما الفرقُ  - 

  :اسمه �

  وانتسب به إىل أبيه (عبد اهللا بن عامر). ،الذي مسته به أمه 

  كنيته:  �

  .)أيب بكر( ،هذه كنية).. أبو بكر مل يكن له ولد امسه بكر وإمنا هي ُكنية ،الكنية ما سبقه "أبو" أو "أم" (أبو بكر

  اللقب:  �

  .ديق)(الص  ما أْشَعَر مبْدٍح أو َذمٍ 

حافة لكن امسه عامر. أبوه امسه عامر، لقب أبيه أبو قُ  ،سيدنا أبو بكر امسه عبد اهللا ،سنا نرجع ثانية إىل امسه (امسه عبد اهللا)ح
صلى القرشي التيمي، يلتقي مع النيب  إًذا امسه عبد اهللا بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تـَْيم بن ُمرّة بن كعب بن لَؤي بن غالب

  يف النسب يف اجلد السادس مرة بن كعب. سلمعليه و اهللا 

����؟�أ�'���&%$������$ن��� �
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4 من هو أبو بكر الصديق؟

ضهم: عام، وقال كان أصغر من النيب بثالث سنني، قيل إنه ولد بعد عام الفيل، اختلف العلماء يف حتديد املدة قال بع
  بعضهم ثالث سنني.

  فمن أمه؟ عرفنا أن أباه امسه عامر..

  .)أم اخلري(لمى بنت صخر بن عامر، ابنة عم أبيه، امسها سلمى وكنيتها س :، امسها)أم اخلري(أمه كنيتها 

����زو�$)��� �

  :تزوج مرتني يف اجلاهلية ،نعم.. هل تزوج سيدنا أبو بكر؟

 قتيلة بنت عبد الُعّزى .1
   ).ذات النطاقني(وأمساء  ،عبد اهللا :وولدت له 

 وأم رومان بنت عامر .2
   .وعائشة ،عبد الرمحن :وولدت له 

وتزوج يف اإلسالم  .)عبد الرمحن وعائشة(وأم رومان وله منها  ؛)عبد اهللا وأمساء(، وله منها قتيلة :زوج يف اجلاهلية امرأتنيإًذا ت
   :واثنتان يف اإلسالم. يف اإلسالم تزوج ،اثنتان يف اجلاهلية :كان عنده أربع زوجات  ،من امرأتني

  أسماء بنت ُعَميس  .3
بن أيب طالب قبله فولدت جلعفر حممد، مث تزوجها سيدنا أبو بكر فولدت له حممًدا حممد (كانت عند جعفر  :وولدت له

فأجنبت ثالثة امسهم حممد.. حممد بن جعفر بن أيب  ،فولدت له حممًدا أيًضا τعلي بن أيب طالب  ،جت بعد أيب بكرا، وتزو أيضً 
  . اجلميع) وحممد بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عن ،وحممد بن أيب بكر الصديق ،طالب

  حبيبة بنت خارجة بن زيد  .4
   .فتزوج ابنته ،ملا هاجر إىل املدينة نزل على أبيها (خارجة بن زيد) ،τكان أبو بكر   أم كلثوم بعد وفاته. :وولدت له
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5 من هو أبو بكر الصديق؟

  //�أ�!$��//

  :لكن كانت له ألقاب كثرية منها. كما قلنا لقب من ألقابه)ديقالص( ،سيدنا أبو بكر الصديق

  العتيق  �

 من اهللا عتيق أنت" :ρفقال له رسول اهللا  ρعائشة أن أبا بكر دخل على النيب كانت له ألقاب كثرية منها العتيق.. عن لكن  
  .]3679صحيح الترمذي: -[صحيح فيومئذ سمي عتيقا النار"،

  صديقال �

ا وأبو بكر وعمر وعثمان َصَعَد أُحدً  ρاألشهر الصديق.. عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب أيًضا من ألقابه وهو 
  .]3675صحيح البخاري: -[صحيح "وشهيدان وصديق، نبي عليك فإنما أحد، اثُبتْ "" :ρفرجف أُحٌد فقال له رسول اهللا 

   .(النيب)، (والصديق) أبو بكر، (والشهيدان) عمر وعثمان ..- صّل عليه-كان الرسول 

  صاحبال �

ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإن  الِذيَن َكَفُروْا ثَاِنَي اثـْنَـْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يـَُقولُ  َأْخَرَجهُ ْذ {إِ ا الصاحب.. قال تعاىل: من ألقابه أيضً 
   .فمن ألقابه الصاحب .]40التوبة: [ }الّلَه َمَعَنا

  تقىاأل �

ُتْجَزى * ِإال  ي َماَلُه يـَتَـزَكى * َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمةٍ الِذي يـُْؤتِ  * َوَسُيَجنبـَُها اْألَتـَْقى{ لقول اهللا تعاىل )؛األتقى(من ألقابه 
   .]21-17 :الليل[} ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِه اْألَْعَلى * َوَلَسْوَف يـَْرَضى

  واهاأل �

  ُيسمى باألّواه لرأفته ورمحته. ال إبراهيم النخعي: كان أبو بكر رضي اهللا عنهق ،)األّواه( من ألقابه أيًضا 
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6 من هو أبو بكر الصديق؟

������τأ�'���&%$�%,+ة �

ينشأ كرمي  τالعز يف قومهما، ما جعل أبا بكر نشأة كرمية طيبة يف حضن أبوين، هلما من الكرامة و  τنشأ سيدنا أيب بكر 
ن نأخذ الوصف اخلَلقي لسيدنا ال بد أ ،عزيز املكانة يف قومه، قبل دخولنا يف حياة سيدنا أيب بكر: إسالمه وما بعد إسالمه ،النفس

  كيف كان شكله؟. ما هي أوصافه اخللقية. ،حىت عندما نراه يف املنام نعرف شكل سيدنا أيب بكر ؛أيب بكر

∴��ϕ.�!"��و- �

   ...".، أبيضخفيف اللحم ،دخلت على أيب بكر وكان رجًال حنيًفا"قال قيس بن أيب حازم: 

أبيض  - يعين ليس مسينا، ال يوجد حلم (ال يوجد) خفيف اللحم- خفيف اللحم  ،فيًعاانتبه.. إًذْن سيدنا أبو بكر كان حنيًفا ر 
والعرب يقولون لألبيض الذي فيه محار آدم ال يقولون أبيض، األبيض الذي حنن نقول عليه أبيض، هذا يقولون عليه أصفر الذي هو 

(أبيض..  أنه كان أبيض ختالطه صفرة يعين أبيض شاهق البياض الشاهق يقولون عليه أصفر هلذا كانوا يقولون على سيدنا أيب بكر
أبيض) هذا يقولون عليه أصفر، أبيض شاهق فهمت؟.. إنه كان خفيف اللحم إًذْن لن جتد حلما يف وجهه لن جتد حلم يف.. ال..، 

 حنيف.

  .)أبيض أبيض(ة ختالطه الصفر  ،يميل إلى الصفرة ..أبيض  -
   . عنهكان طويالً رضي اهللا،حسن القامة ..طويل  -
  .نحيًفا -
  خفيف العارضين -

(أرأيت هذا كثيف.. هو مل  - العارض هو (هذا الشعر) هذا يقولون عليه العارض، العارضني هو الشعر النابت جبوار اللحية
ا هنا والشعر هنا كثري من هذه اجلهة رضي اهللا عنه خفيف شعر العارضني) يشرح الشيخ مكان يكن عنده شعر كثيف، كان خفيفً 

   .ارض على حليتهالع

  أجنأ -
عندما يكون أحدهم طويال كثريًا جتده مائل الكتفني منحنيا قليًال إىل األمام نتيجة الطول الكبري، جتد  ،جتد الناس الطويلني

  هلذا امليل لألمام هذا امسه أجنأ (أجنا أي ميل يف الظهر). ،الكتفني مائلني إىل األمام
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7 من هو أبو بكر الصديق؟

  حقويه  يسترخى إزاره عن ..ال يستمسك إزاره -

أو البنطال وهو  )بنطلون(حنن نقول [ ،يتماسك) بنطلون(الـ ،)بنطلونمل يكن له وسط، الناس الذين هلم بطن عندما يضع الـ(
سيدنا أيب بكر كان إزاره عندما يربطه على احلقو يقع، ملاذا؟ ال يوجد ختمة، ال  ].امسه اإلزار.. اإلزار يربط على الوسط، على احلقو

  . ه، ال يوجد وسط، هلذا كان يسرتخيكيوجد بطن متس

  ا�!�$��3�5م�هللا�����2�����3إزاره�ا��/ �

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال " :عندما قال صلى اهللا عليه وسلم ..- صّل عليه-هلذا سيدنا النيب 
   .]106صحيح مسلم: -[صحيح "[...] والمسبل إزاره: يزكيهم ولهم عذاب أليم

"لست ممن يفعله : قال ،زاري يسرتخي إال أن أتعاهد منه ذلكن أَحَد ِشقْي إيا رسول اهللا إ :قال له ،زعسيدنا أيب بكر فَ 
  ]4085صحيح أبي داود: -[صحيح خيالء"

�ا��
م���6ا�ا%" �� �

، ال ينظر اهللا هذا حرامأو يرتدي عباءة طويلة جتر، الطول (اإلسبال)  ،طويل جير) بنطلون(اإلزار.. الناس الذين يفصلون 
لست ممن  :فالرسول قال له .كالذي يرفع إزاره، يرفع بنطاله ألنه يقع  ،سيدنا أبو بكر كان أصل إزاره قصريا لكن يقع (ينزل) إليهم؛

   .يفعله كربًا

. إذن هذا كرب، ).يدال سيكون شكلي غري ج( :إذْن قّصره، يقول )،أنا ال أفعله كربًا( :أما الذي يفصله أصًال طويًال ويقول لك
عرفت كيف؟ جيب أن تقصر بنطالك؛ آخر شيء إىل أين؟ الكعبني.. هم العظمتني الناتئتني على جانيب القدم بني القدم والساق، 

  هاتني آخر احلدود ما حتت الكعبني من اإلزار ففي النار.

   .ه يسقط ال ميسك إزارها كان بنطالسيدنا أبو بكر كما قلنا مل يكن له بطن وكرش مل يكن له وسط، هلذ
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8 من هو أبو بكر الصديق؟

   كان رقيًقا معروق الوجه -

   .كما يقولون ليس له وجنتني فيهم حلم، ال.. كان معروقا (العروق ظاهرة)

   .(عيناه جموفة قليًال) غائر العينين -

   .جبهته بارزة إىل األمام قليالً (غائر العينني أقىن) محش الساقني

 ممحوص الفخذين -

  ه رفيعةله أفخاذ عريضة.. أفخاذ ليس

 شديد الخلق في الفخذين مع قلة لحمهما -

   .يعين العظم كبري لكن ليس عليه حلم

  وكان ناتئ الجبهة عاري األشجاع -

   ).األصابع يفا موجودً  يعىن هذا الشعر ليس، (س فيها شعريعين مفاصل األصابع هذه لي

  (كانت حليته حينيها باحلناء والكتم). يخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم -

هذا وصفه اخلِلقي إنه طويل، وأقىن، كتفاه مائلتان قليًال، (هنا اللحية ال يوجد فيها شعر.. اللحية تبدأ من هنا شعر كثيف) 
  أبيض، حىت تقدر أن تتصوره لعل اهللا يرزقك أن تراه يف املنام. ،هذا وصفه ائر العينني، ليس له كرش وال بطن..ناتئ اجلبهة، غ
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9 من هو أبو بكر الصديق؟

��7��������أ�'���$ �

مناقب سيدنا أيب بكر أنه: ليس من الصحابة من أسلم هو وأبوه وأمه وزوجاته وأوالده وأدركوا النيب كلهم إال أبو بكر من من 
فبيت أىب بكر من بيوت اإلميان من املهاجرين، وبىن النجار من بيوت  ،للنفاق بيوتالرجال، كان يقال لإلميان بيوت و جهة النساء و 

   .راإلميان من األنصا

فكان البيت كله  ρورأوا النيب  ،اوأوالده كلهم أسلمو  ،وزوجاته أسلمن ،وأمه أسلمت ،سيدنا أبا بكر أن أبوه أسلم فتجد
مسلمني وهذه من نعم اهللا.. أن يكون البيت كله ملتزم، أن يكون البيت كله حيب الدين، أن يكون البيت كله طيب، أن يكون البيت  

كنت أقول أن ِمن   جداد واألحفاد؛األوالد واآلباء واأل أن يكون البيت كله على منهج واحد:ا، قً كله قريب، أن يكون البيت كله متواف
  البيت. خيالفونه، ال يكون هناك مشكالت يفنعم ربنا على اإلنسان أنه إذا أحب أحًدا جيد أوالده حيبونه وال 

�����أ��9��&%$�����ات �

  :سيدنا أبو بكر متيز خبمسة أشياء

  .بالعلم باألنسا -1
  كان موسرا كان غنيا.  ،اكان تاجرً : الثروة والغنى -2
كل القلوب متيل إليه لدرجة أنه كان حيلب للحي أغنامهم، فلما توىل اخلالفة : موضع األلفة من قومه ،متواضع -3

  قالوا صار خليفة لن حيلب لنا األغنام، قال بل أحلب. وحلب هلم.. متواضع جًدا أليف حمبب يف قومه.
  في الجاهلية ولم يزِن.لم يشرب الخمر  -4
  لم يسجد قط لصنم حتى قبل اإلسالم. -5

أنت ستسمع عن سيدنا أيب بكر مواقف أعجب من هذه ألف  ال.. ..ال !مخسة أشياء عجيبة جًدا !سبحان اهللا العظيم
  !مرة..

   ألقاكم على خري يف احللقة القادمة مع سيدنا أيب بكر.

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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  كيف أسلم ابو بكر؟
  

إنين حني أذكر سيدنا أبا بكر رضي اهللا عنه، أذكر كيف انتقل هذا الرجل من جاهلية، من 
   شرك، من كفر إلسالم، فنقل احلياة كلها لإلسالم..

مبعىن صارت جتارته هللا، وصار أوالده هللا، وصار أصحابه وأصدقاؤه هللا، وصار سعيه وخدمته 
، صار علمه باألنساب هللا، وصار علمه بالتجارة هللا، وصارت وجاهته يف قومه هللا.. هذه هللا

  هي.. هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، هذه هي املواقف.
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ف أسلم أبو بكر؟كي  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل غفرهعينه وأستإن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأست
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

اهيم إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبر 
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاالً {يَا َأيـهَ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلَه   ا الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم {
  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أما بعد، 

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  ى اهللا عليهتعاىل، وإن خري اهلدي هدي حممد صلفإن أصدق احلديث كالم اهللا 
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

 ظل عرشه يوم ال ظل ذا احلب يف (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعين وإياكم وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، والذي فلق احلبة
  .)اإال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 
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ف أسلم أبو بكر؟كي  2

  أحبيت يف اهللا ،،،

[�]�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ� �

  كيف حال حياِتكم مع اهللا؟ إنين أريد أن أسأل يف هذه احللقة:

  يعين: كيف حال بيوِتكم مع اهللا؟

  زوجتك، مع اهللا؟ كيف حالك مع يعين:

  كيف حالك مع أوالدك، مع اهللا؟ يعين:

كيف حالك يف  كيف حالك مع أصدقائك، وصحبِتك، وخاّصتك، وأصحابك وَمن حولك، كيف حالك معهم مع اهللا؟
  العمل؟ يف عملك.. (أكل العيش).. يف طلِب الّرزق؟ كيَف حالك مع العمل مع اهللا؟

[[[[{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{é–ÏÖ]í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{[[[[[[[[[[� �

ليست القضية مناسُك تؤدى يف مشاعر، وإمنا القضية قضية احلياة  ،اإلسالم دين احلياة - أيها اإلخوة- هذا هو ديُن اإلسالم 
  .]162األنعام: [ }{ُقْل ِإن َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلِه َرب اْلَعاَلِمينَ  قال تعاىل:، هانفسِ 

، تعبيد - هواتكاليت هي من شَ - إنين أريد أن أقول إن تعبيد احلياة هللا، تعبيد السعي يف طلب الّرزق هللا، تعبيد الّصحبة والعالقة 
  احلياة. ةِ مَ هللا، أن تكوَن عبادًة..تعبيد احلياة هللا، أْسلَ  :هذه العالقة

íÖçq†Ö]�êâ�å„â� �

، أذكر كيف انتقل هذا الرجل من جاهلية، من شرك، من كفر إلسالم، فنقل اهللا عنه بكر رضي إنين حني أذكر سيدنا أبا
مبعىن صارت جتارته هللا، وصار أوالده هللا، وصار أصحابه وأصدقاؤه هللا، وصار سعيه وخدمته هللا، صار علمه  احلياة كلها لإلسالم..

هذه هي الرجولة، هذه هي البطولة، هذه هي هذه هي.. .. باألنساب هللا، وصار علمه بالتجارة هللا، وصارت وجاهته يف قومه هللا
  املواقف.



 
 

www.yaqob.com                     _10أصلي وفصلي                                          
________________________________________________________________________________  

             

 

ف أسلم أبو بكر؟كي  3

==ÝøÓÖ]�íÚ_�^è�åaaaaaaaaa�� �

 ،وأنك بطل ،وأنك رجل ،وبني التصرفات واملواقف.. سهل أن تدعي أنك مسلم ،واالدعاءات ،فرق بني الكالم والدعاوى
يتضح أنك رجل على قدر الكالم الذي نقوله.. يف . .وأنك سوف تعمل، وصعب عندما نأيت يف املوقف ،وأنك تعمل ،وأنك تقدر
والرجال تظهر رجولتهم يف  ،ن األطفال.. األطفال يبكون يف املواقف، والنساء يصيحون يف املواقفمِ ن النساء مِ الرجال  بنيُ املواقف، يُ 

  النار.

  اإلسالم رجًال. وكما ذكرت، من البداية، أنه كان قبل رجل املواقف. :أبا بكر لذلك، إذا صح أن ُنسمي

  يقول ابن هشام في السيرة:

نسب قريش لقريش، وأعلم قريش ا ومبا فيها من خري وشر، وكان ريش، وكان أَ "كان أبو بكر رجًال ُمؤَلفـًا لقومه، حمبًبا من قُ 
وحلسن جمالسته، فجعل يدعو رجًال تاجرًا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، لغري واحد من األمر، لعلمه، ولتجارته، 

  هل رأيَت؟ إىل اهللا وإىل اإلسالم َمْن وَثق به من قوِمه ِممّن يغشاه وجيلس إليه".

  هذه املميزات اليت ذكرناها يف اللقاء املاضي مخس:

  .العلم باألنساب

  وسعة الرزق يف التجارة.

  وموضع األلفة من قومه.

  ن اإلسالم، نظرًا هليبته.و.. هذه املميزات اخلمس كانت تصد بعض الناس ع

  الكثري من الناس صدهم عن االلتزام احلفاظ على اهليئة والشكل اخلاص، (الربستيج).

  سيدنا أبو بكر، هذا دفعه، وهكذا أوالد األصول.
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ف أسلم أبو بكر؟كي  4

Ùç‘ù]��÷æ_�]„Óâ�� �

مر يف اجلاهلية فلم يشرا هم نفسها تدفعهم للتدين، لاللتزام بالدين. حّرم على نفسه اخلأهل األصول تدفعهم أخالقهم، طباعُ 
  قط، ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم، مل يسجد لصنم قط.

  .(هذا الكالم من سرية بن هشام) يذكر ابن هشام:

ا ما سجدت لصنم قط، وذلك أين مل"صلى اهللا عليه وسلم:  -صّل عليه- ρقال أبو بكر يف جممع من أصحاب رسول اهللا 
  ."، أخذ أبو قحافة بيدي فانطلق يب إىل خمدع فيه األصنام، فقال يل: هذه آهلتك الشـم الَعوايل- أبوه–ناهزت احللم أخذين أبو قحافة 

   أبوه أخذه من يده ودخل به على األصنام وقال له هذه آهلتك الشم العوايل. لق؛ليتنا نتبىن هذا اخلُ 

 البقرة:[ ْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإلََٰهَك}{َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلمَ  !سبحان اهللا

  .. هذه هي..]133

[Ô�c�àÚ�VÕ�÷æ_�Ü,×Â 

 أن تدرب أوالدك على طريقتك يف احلياة،أن ريب أوالدك على منهجك، تُ أن  َمن إهلك؟ :علم أوالدكإذن أنت تُ  هي،هذه 
  ظهر ألوالدك حالك مع اهللا، َورث هذا.عقيدتك، علـّم أوالدك صالتك، ذكرك هللا، علم أوالدك دعاءك، أَ  حتفظ أوالدك دينك..

  بنه دكتور.ا يريد أن يكونن الصنعة ضاعت اليوم، اَحلذاء آسف إين أقول (اجلزمايت)، ا أقلنا كثريً 

اُء يورث املهنة م الصنعة ،الصنعة ،زمان كان اَحلذا.. ،ألوالده، يشّروجتعلهم  ،ال أقول لك ال تعلم أوالدك وامليكانيكي يشّر
  لكن علمهم الصنعة.  ،فعلا :لو قأ ،أساتذة باجلامعة وأطباء ومهندسني

[l^Â^ß’Ö]�l‚ŠÊ�]ƒ^¹�JJÝçéÖ]� �

 ا مل تورا، لذلك أنا قلت هذا، حنن حمتاجون يا مجاعة "صنايعية ألعاءصنايعي د( الدعاء".ث، متوت يف صدور أصحا( 
  يعرف كيف يدعو ربنا، يعرف كيف يستفتح أبواب السماء، هذا يُتعلم، يُتعلم باخلربة.
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ف أسلم أبو بكر؟كي  5

JJJJíéÃè^ß‘�t^j©� �

   .حمتاجون صنايعية صالة.. ناس "يعرفوا يصلوا صح".. صنايعي يعرف يصلي

   .يف القرآن ،ِفتوة ،أستاذ ،حمتاجون معلمي قرآن، معلم

حدى املرات أخذك أحد من يدك وعلمك كيف تطوف هل يف ايطوف؟ كيف..؟ حمتاجون يف احلج والعمرة من يعرف كيف 
  وتدعو؟

اهللا ")، قف أمامي هناك ،؟تعال يا بين وقف أمامي، هل تعرف تصلي هكذا( :قلت لكم زمان وأنا صغري، قال يل شيخي
  .الصالة) من ا انتهىبعدمقال يل هل تعرف أن تصلي هكذا؟ ( ذرفت عيناه الدموع..و  "أكرب، احلمد هللا رب العاملني

  أعرف.، ال : القلت له  - 
  م..تعلّ  إذن قال: - 

  حنتاج لذلك

خذ ابنك من يده وأوقفه حتت باب الكعبة وقل  ، أدخله بيت األصنام، وقال له: هذه آهلتك الشم العوايل.أخذ بيده..أبوه 
   ).فعل كذا وكذا..هذا بيت اهللا، هذا امللتزم ايا بين ( :له

نه سيموت، قال للملك: ائتين بغالم أعلمه السحر يكون لك من بعدي.. إخالص للسحر، وإخالص الساحر، عندما رأى أ
  للملك الذي خيدمه، وإخالص للشياطني الذين خيدموه!

[��”ø}ý]�àè_� �

[äé×Â�à©�ë„Ö]�sãłßÛ×Ö�”ø}ý]�àè_� �

�[^â^ßfjÞ��Ö]�Hì‚éÏÃ×Ö�”ø}ý]�àè_� �

  ،،، إخويت

  .يدة، وهذا املنهجإننا حباجة أن نورث هذه العق
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ف أسلم أبو بكر؟كي  6

  ما هو الشاهد؟

⁄‚uçÚ�÷^Â�]å†Ç‘�àÚ� �

 إين جائع فأطعمين، فلم ُجيْبين، فقلت إين عاٍر  :فدنوت من الصنم، فقلت العوايل، وخالين وذهب؛ قال: هذه آهلتك الشم
  .ن سيدنا أيب بكر، رضي اهللا عنهرضي اهللا ععاقل طول عمره،  !سبحان اهللا فاكُسِين فلم جيبين، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه.

  هكذا، مَوحد من يومه، عاش موحًدا.

  ... صلى اهللا عليه وسلم-صّل عليه-"قال علماُء الّسري مل يفته مشهد مع رسول اهللا  قال ابن اجلوزي يف "املنتظم":

JJäßÂ��]�ê•…�†Óe�êe_�gÎ^ßÚ�†¿Þ]� �

  لذهاب واإلياب).مل يَفْته مشهٌد مع رسول اهللا: (مل يرتكه يف ا - 1

  .. صلى اهللا عليه وسلم إليه رايته العظمى يوم تبوك.-صّل عليه- حضر يوَم بدر ويوَم أحد، ودفع رسول اهللا  - 2

  فأعتقه.واشرتى بالالً  - 3

 :وهو أول من مجع القرآن، وأسلم على يديه من العشرة مخسة.. من العشرة املبشرين باجلنة، مخسة أسلموا على يديه - 4
  .)بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف وطلحة والزبري وسعد عثمان(

  ومل يشرب مْسكرًا ال يف جاهلية وال يف إسالم. - 5

وابتىن أبو بكر يف فناء داره مسجًدا يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيجتمع عليه الناس ويستمعون قراءته وصالته وبكاءه، فكان  - 6
  ذلك سبًبا يف إسالم كثريين.

  .-يعين يسلمون-أنه يفسد عليهم بيوم  ،كوهلذلك، ذهبوا فش
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ف أسلم أبو بكر؟كي  7

   :لنأيت من البداية، ونرى

∴[†Óe�çe_�^Þ‚é‰�Ü×‰_�ÌéÒϕ� �

  وأريد أن أقول أن اهللا العليم احلكيم سبحانه جل جالله اختاره حبكمته.

نسان موفق ربنا (فيه إ ""نظرُت للتوفيق واخلذالن هل هلما من سبب؟ الفوائد:كتاب يقول ابن القيم يف الباب األخري من  
َوفق موفق من عند اهللا واملخذول خمذول. هناك سبب أ

ُ
  .)؟ن خيذل فالنن يوفق فالن وأيوفقه، وإنسان ُخيذل يتخبط، امل

��Ø�]�íéuø‘�VÐéÊçjÖ]�gf‰��� �

هللا يعلم وا، . (نعم، صالحية احملل: أن هذا يصلح أن يوفق وهذا ال يصلح)"فوجدُت أن السبَب األكرب صالِحية احملل"قال: 
ْبُكمْ  ُكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْن َيَشْأ يـَْرَحْمُكْم َأْو ِإْن َيَشْأ يـَُعذ54 اإلسراء:[ }...{رَب[. 

عليم جل جالله، يوفق من يشاء بفضِله ورمحِته، وجوِده وكرِمه، وخيذل من يشاء حبكمته وعدله، سبحانه وتعاىل جل جالله، 
  التوفيق.فقد يُوفق من تظن أنت أنه ال يستحق 

�ÇÖ]�ÄÊ…]{{{��{{{{{{{{ÔéßéÂ�àÂ�ìæ^�� �

وكنت أقول لك أمس: ارفع الغشاوة اليت على عينيك، غشاوة األنانية، أن ال ترى غري نفسك، ترى أنك وحدك الذي يفهم، 
  وأنك... ..وأنك ،نك البطل والشجاع والرجلأومغمض على نفسك، ترى نفسك  فقط ترى نفسك

رتى من حولك، ستجد من هم أفضل منك بكثري لكنك تغمض عينيك عنهم، افتح عينيك واترك وأنا أقول لك افتح عينيك ل
   .األنانية لرتى من هم أفضل منك وستجدهم كـُثر

ُؤَالِء الِذيَن َأْقَسْمُتْم َال يـََناُلُهُم اللُه ِبَرْحَمٍة اْدُخُلوا اْلَجنَة َال َخْوٌف َعَلْيُكْم َوَال َأنْـ  سبحان  ..]49 األعراف:[ َزنُوَن}ُتْم َتحْ {َأهَٰ
  هؤالء من أقسمتم أن اهللا لن يرمحهم ولن يدخلوا اجلنة؟ هم باجلنة وأنت جالس على األعراف منتظر.. أ !اهللا العظيم

  أفهمت؟؟

  ."نظرت للتوفيق واخلذالن هل هلما من سبب؟ فوجدت أن السبب األكرب صالحية احملل" ابن القيم يقول: لذلك،



 
 

www.yaqob.com                     _10أصلي وفصلي                                          
________________________________________________________________________________  

             

 

ف أسلم أبو بكر؟كي  8

كر، عندما اختاره اهللا للنيب.. اهللا أعلم حيث جيعل رسالته، اهللا أعلم حيث ينزل رمحته، اهللا أعلم حيث خيتص سيدنا أبو ب
فـََقْد  ۖ◌ {َأْم َيْحُسُدوَن الناَس َعَلٰى َما آتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه ن، ن يكره سيدنا أبا بكر هم احلاقدو ن ما نقول ألذلك دائمً  بفضله،

َنا آَل إِ  َناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما}آتـَيـْ   .]54 النساء:[ بـَْراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآتـَيـْ

   :هيا بنا لنعلم، الشاهد

�[†Óe�çe_�^Þ‚é‰�àÚa�ÌéÒ� �

[Ü×‰_�ÌéÒ�� �

وهذا ما نقصده، كيف يسوق اهللا إليه األسباب ليصل ا إليه؟ وقد تكون هذه األسباب نفسها مرت بأشخاص كثريين ومل 
  ا يف إسالمهم!تكن سببً 

  كيف؟  رىت

 قال أبو بكر رضي اهللا عنه: كنت جالًسا بفناء الكعبة، وكان زيد بن عمرو بن نُفيل قاعًدا، فمر به أمية بن أيب الصلت.
.كانوا ا.(األمساء اليت نقوهلا أمساء كانت كبرية يف اجلاهلية: زيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أيب الصلت هؤالء هم الرؤوس الكبار جدً 

  ا يف اجلاهلية).رؤوسً 

  فقال: كيف أصبحت يا باغي اخلري؟  - 
  قال: خبري. - 
  قال: وهل وجدت؟ - 
 قال: ال. - 
  ، أما إن هذا النيب الذي ينتظر منا أو منكم.فقال: كل دين يوم القيامة إال ما قضى اهللا يف احلقيقة بورُ  - 

  !سبحان اهللا العظيم

فواحد  يتحدثونا يف جملس، والناس يك اخلري ويقدر لك اخلري، تكون جالسً ألن اهللا سبحانه وتعاىل يسوق إل :كما أقول لك
، فتسأل )، سوف نلغي فكرة املسجد نكمله ال يوجد مال(مليقول:  )،ماذا فعلتم يف املسجد الذي كنتم تقومون ببنائه؟(يسأل اآلخر: 

ومن نفسك وتتبىن  ،يف أصحابك وأحبابك وأقاربك، تذهب أنت وتتبىن القضية وتبحث )يف املكان الفالين( )،أين املسجد؟(أنت: 



 
 

www.yaqob.com                     _10أصلي وفصلي                                          
________________________________________________________________________________  

             

 

ف أسلم أبو بكر؟كي  9

اهللا اإلنسان على اخلري، يأخذ  يدل بناء املسجد ويكون املسجد يف ميزان حسناتك.. سيق إليك الكالم بغري إرادة منك، هكذا أحيانا
  بيده  إىل اخلري، يفتح له أبوب اخلري.

رو بن نفيل يتحدثان يف مواضيع ختصهما ال يعرف أحدعنها سيدنا أبو بكر جالس، وأمية بن أيب الصلت مير على زيد بن عم
  ا غريمها، فيأتيان على سرية نيب.شيئً 

كان مر   - مل أمسع يف حيايت عن شيء امسه (نيب) يف هذه األيام-  بعث،يقول أبو بكر: ومل أكن مسعت قبل ذلك بنيب ينتظر ويُ 
  سنة. 645سنة،  640سنة،  630على بعثة سيدنا عيسى 

   .ذهب ألحد يستطيع أن يتكلم معه ،عمن ."رجت إىل ورقةفخ"قال: ف

   وهذا ما نقوله يا إخواين، يا أحبيت يف اهللا..

⁄ff‰�ÔÖ��]�xjËè�^Ú‚ßÂ^JJ�äéÊ��Ú]  

َناُه ِمْن ُكل َشْيٍء َسَبًبا  َبَع َسَبًبا} *{َوآتـَيـْ   ا امش فيه.عندما يفتح اهللا لك سببً ، ]85-84 الكهف:[ فَأَتـْ

  ابدأ احفظ. ا حلفظ القرآن،ببً فتح اهللا لك س

  ابدأ تـََعلـّم. ا لطلب العلم،فتح اهللا لك سببً 

  كفل يتيما.لكفالة يتيم، ا  افتح  اهللا لك سببً 

  ن يا أخي..ا لألذان يف مسجد، أذّ سببً  فتح اهللا لك

  معك مفتاح مسجد، افتح املسجد.

  .عنه اسَع يف اخلري ونـَّقْب عنه واحبث ،عندما يفتح اهللا لك باب اخلري
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ف أسلم أبو بكر؟كي  10 

ØÊçÞ�àe�íÎ…æ�±c�äe^âƒ� �

يبدو أن النظر إىل  ."وكان كثري النظر إىل السماء، كثري مههمة الصدر ،فخرجت إىل ورقة"ذهب سيدنا أبو بكر  لورقة، قال: 
  .]2531صحيح مسلم: -[صحيح كان كثري النظر إىل السماءρالسماء دأُب مريد اخلري: الرسول 

  انظر للسماء، ارفع رأَسك.

(قلت له هذا فالن زيد بن  "،مة الصدر. فاستوقفته مث قصصت عليه احلديثهَ وكان كثري النظر إىل السماء، كثري مهَ "قال: 
فقال: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم نعلم أن هذا النيب الذي  .قاال كذا وكذا وكيت وكيت) ،عمرو وأمية بن أيب الصلت

ك أوسط العرب نسًبا، فقلت: يا عم، وماذا يقول هذا النيب؟ قال: يقول ما ومُ لم بالنسب، وقَ يُنتظر، من أوسط العرب نسًبا، ويل عِ 
  ظامل؛ قال: فكأنه أشري يل ذا الكالم إىل النيب حممد.إال أنه ال َيظِلم وال يُظلم وال يُ  ،قيل له

  أرأيت.. 

JJÜãÊ]�ì…^�c�Ôéi`i�^Ú‚ßÂ� �

  لكن من يفهم؟ 

  يا رب، نفهم... 

  ،،، إخويت

  ا زلنا نتساءل كيف أسلم أبو بكر؟م

  .أحبكم يف اهللا، وجتدون هذا معي يف اللقاء القادم إن شاء اهللا

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

  11-أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

	
  ��ح هللا �� و
	��ح هللا �� و

ا�����ا�����  �� ����� �����



  
��ة� 

  ألبي بكر Υمدح اهللا 

  

{َوَما تُعجب بتواضع سيدنا أبو بكر.. أن هو بعد ما مسع هذا املدح من ربنا إن ربنا قال له: 
أمجع أهل ، َوَلَسْوَف يـَْرَضى} *ابِْتَغاء َوْجِه رَبِه اْألَْعَلىِإال  *ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نـْعَمٍة ُتْجَزى 

  . التفسري أن اآلية نزلت يف أيب بكر

  أنا أقول لكم بعد كل هذا: كيف كان سيدنا أبو بكر متواضع للدنيا كلها!!! 

  ال متلك إال أن ُحتبه، ال متلك إال أن تُعجب به..  !سبحان اهللا العظيم
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1 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد،  الصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني و احلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، والذي فلق احلبة
   .)اوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله ل

  أحبيت يف اهللا ،،،

[�]�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ� �

äßÂ��]�ê•…�†Óe�êe_�^Þ‚é‰�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ�[� �

 ،يف فصل يف هذا الكتاب امسه األسد ،رمحة اهللا يف كتاب له امسه َوْحي القلم يقول الرافعي (مصطفى صادق الرافعي) عليه
فيحس كل من مسع به أنه شخصه األكرب، ه فيمن حوله، وعالمة الرجل من هؤالء أن يعمل وجودُ  ، الصاحلني"وهلذا خيلق اهللا يقول:

  فيعمل وجوده يف القلوب قبل كالمه".

  أترجم؟  واضح أم

  . لى اهللا عليه وسلمص - النيب صل على سيدك- إذن 

  .هذا ما أحس به عندما أقرأ عن سيدنا أيب بكر

   :كنت أريد أسألك أوالً 

  .. مباذا حتس؟ بكر الصديق رضي اهللا عنه أنت مباذا حتس عندما تسمع أبا
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2 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

   .. ال.. ال..أنا أشعر أول ما أمسع عن سيدنا أيب بكر أجد قليب يبتسم، أبو بكر حبيب النيب ال

رجل (كن أبا بكر ل ،أيت إن شاء اهللاكل شيء سي  ال ختف، ،نقوهلاسأنا كنت قلت لكم احللقة املاضية، رجل املواقف نقوهلا.. و 
 ن هو يعين أنت لو كربت ونفعت، أن هذا هو كبريك، أن هو حلمك، أكبري خاصتكن هو  شخصك األكرب، أحتس أن هو  )،املواقف

  جل ستكون مثله، هذا هو معىن سيدنا أبو بكر.أن تكون ر 

==ä{{{{{{{{{{{{{{{{{{{f×ÏÖ�^è� �

ع مدح اهللا له، يعين سيدنا حني يسم ρ قلب النيبلا كثريا قلت: يــا وأن ،- صلى اهللا عليه وسلم-ا نسمع مدح النيب له تعالو 
"لن وبعد ذلك يقول  يف حتمل قلب النيب مدح اهللا له؟!ك .]4 القلم:[ {َوِإنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}ملا ينزل عليه يف القرآن  ،ρالنيب 

أنا ! سبحان اهللا العظيم.  ]2816صحيح مسلم: -[صحيح "وال أنا" قيل: وال أنت؟ يا رسول اهللا! قال: ،يُدِخل أحدا منكم عمله الجنة"
  قلبه!! ليا  ،ρأتعجب من سيدنا النيب 

�íÛÎÜÛŽÏÖ]�àÚ�JJ�…†Óji�àÖ� �

حيبه كيف حتمل قلبه مدح اهللا له؟! وكيف تعامل مع البشر بعد ذلك؟! وربنا   بالتايل نقدر نقول سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه:
" ذهبُت أنا وأبو بكٍر وُعَمُر، [...] وخرجُت أنا وأبو بكٍر وُعَمُر"  :يقول ρحيبه وميدحه.. وسيدنا النيب  دحه، وسيدنا النيبميو 

   .]3471صحيح البخاري: -[صحيح" وعمر بكر وأبو أنا أومن بهذا، "]3685صحيح البخاري: -[صحيح

تعرف مقام سيدنا أبو بكر  ا أريدك فقط أننأ فقط لكي..؟! تعالوا .. وكيف يكلم الناس بعدهاسيدنا أبو بكر كان عايش
  مم لن تتكرر.كان قمة من القِ   منه؛ سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه غتاظ من الذين ينتقصونلكي تكره الذين يشتموه، لكي تُ 

íÚ^éÏÖ]�Ýçè��]�^ãe�äòÊ^Óè� �

 "ه عندنا يًدا يكافئه بها اهللا يوم القيامةما ألحد عندنا يٌد إال وقد كافأناه بها ما خال أبا بكر، فإن ل": ρل رسول اهللا يقو 
  . ]5661صحيح الجامع: -[صحيح

نا له مجيله إال ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل من له مجيل علينا رددصل، -بين صّل عليه يا- يقول يعين سيدنا النيب 
   .األفً  142احد من إال و  ليس ألحد له عند النيب شيء ألف صحايب 142 .. انظر كم مقدارا فقطواحدً 
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3 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

ليس الصحابة فقط، هذه األمة، ماليني املاليني من يوم بعث النيب إىل أن تقوم الساعة، للنيب على الكل يد،  :تصور أنت
؟ وأنَت وأنِت ، أال يكون له يد علي، أم الحد له يد عند النيبأملا يبقى  عند النيب، باهللا عليك بالعقل هكذاوسيدنا أبو بكر له يد 

  والدنيا كلها. ..تموأن

]�îÿ•ł†ÿè�ÿÍłçÿŠşÖÿæ�[� �

به، ال ال متلك إال أن حتُ  !كيف كان سيدنا أبو بكر متواضع للدنيا كلها!!! سبحان اهللا العظيم  :قول لكم بعد كل هذاأنا أ
{َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن : ن هو بعد ما مسع هذا املدح من ربنا إن ربنا قال لهعجب بتواضع سيدنا أبو بكر.. أعجب به.. تُ متلك إال أن تُ 
   .]21-19: الليل[ َوَلَسْوَف يـَْرَضى} *ِإال ابِْتَغاء َوْجِه رَبِه اْألَْعَلى * نـْعَمٍة ُتْجَزى

عندنا يد إال  ما ألحد" :صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه-أمجع أهل التفسري أن اآلية نزلت يف أيب بكر، يقول رسول اهللا 
بكر، ولو   نفعني مال أبي ما القيامة، وما نفعني مال أحد قط يوم بها اهللا يدا يكافيه عندنا له فإن بكر، أبا خال ام وقد كافيناه،

صحيح الترمذي: - ضعيف، دون قوله وما نفعني... فصحيح[ "اهللا وإن صاحبكم خليل أال خليال، بكر أبا كنت متخذا خليال، التخذت

  .واحلديث يف صحيح الرتمذي] 3661

f‰Üé¿ÃÖ]��]�á^vJJJ=��†Óe�çe_�^Þ‚é‰�]„â� �

"إن أهل الدرجات الُعلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في : صلى اهللا عليه وسلم -صّل عليه- قال رسوُل اهللا 
   .]3658صحيح الترمذي: – صحيح[ أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما"

   .]1327: ضعيف الجامع-[ضعيف أنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في الغار"" أليب بكر: -صّل عليه-  قال رسول اهللا

  !سبحان اهللا العظيم

�÷�ífÏßÚ‚u_�^ãéÊ�äÒ…^�è� �

َقَبة وفضيلة ال " :قال "؛يعين َصاِحيب يف الدنيا واآلخرة": )الُلمعات(قال يف  وكان وجود أيب بكر يف الغار وحده مع النيب َمنـْ
   شاركه فيها أحد".يُ 

، ال "فضيلة ومنقبة ال يُقاس عليها ρحظة مع النيب لَ والصحبة ولو لِ "لكم كلمة ابن كثري يف كتابه يف علوم احلديث:  أمل أقل
   ."وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء"قال:  .ال يوجد، ال يقاس عليها ..كذا مثل صحبة النيب  :ميكن أن تقول
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4 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

والنيب  يدنا عمر، وسيدنا علّي والدنيا كلها بتجري خلف النيب،هي ليست أم كانوا جيرون خلف النيب، سيدنا عثمان، وس
- [صحيح قال: "الصحبة" ،الصحبة يا رسول اهللا؟مل حيدث هذا، هو النيب ذهب أليب بكر قال له هيا..  ..)نعمل قرعة ،ارجعوا( :قال

  .]2138صحيح البخاري: 

  .هكذاله ، كتب هكذاربنا قدر له  ،رزقه ..؟رزق يا أخي، ملاذا حتقد عليه

  ؟لناق حنن ماذاو 

ون سيدنا أبا بكر ؛ هؤالء الذين يشتمربنا اختاره حلكمة، صاحبه يف الغار "التوفيق واخلذالن على صالحية احملل"أن 
حد ضمري وا - النيب وأبو بكر-ُهَما}  {ِإذْ يستطيعون أن ينكروا أنه كان مع النيب يف الغار؟ يستطيعون أن ينكروا أن ربنا قال يف القرآن 

   .]40[التوبة: اْلَغاِر}  ِفي ُهَما{

{ِإْذ  .. أمل يقل ربنا هناليس صاِحُبه :ويرجعوا يقولوا ]40[التوبة: {ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه} هل يستطيعون أن ينكروا ما يف القرآن، 
سيدنا النيب طبًعا له  .حممد وأبو بكر ..أنا وأنت )معنا(د، االثنان يف ضمري واح، ]40[التوبة: يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإن الّلَه َمَعَنا} 

تستسيغوا..  أعرفأنا ال  صاحبه، ..مقامه العايل، نيب.. رسول.. خليل اهللا.. حبيب اهللا.. سيد ولد آدم، لكن أبا بكر عبد صاحل
  كيف؟؟   ..كيف نناقش هذه املسألة..منهج يشتم سيدنا أبا بكر ..هزوا.. تقبلواتسمحوا.. تن

����ßÖ]�|‚Úρ��†Óe�êeù�� �

إن اهللا بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي ": ρ قال رسول اهللا
  واحلديث يف صحيح البخاري.. ]3661صحيح البخاري: -[صحيح "صاحبي؟

"واساني  -رضي اهللا عنه-يًدا من أبي بكر"  "ما أحد أعظم عندي :صلى اهللا عليه وسلم.. - صل عليه- قال رسول اهللا 
  .]7787الجامع الصغير: -[حسن وأنكحني ابنته" ،بنفسه وماله

مَن  ُمتِخًذا كنتُ  الناِس أحد أمن علي في نفسه ومالِه من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو منَ  ليس "إنه: ρقال رسول اهللا 
بكٍر"  أبي َخوَخةِ  غيرَ  كل َخوَخٍة في هذا المسجد، عني ن ُخلُة اإلسالِم أفضُل، ُسدواالناِس خليًال التخذُت أبا بكر خليًال، ولك

  .متفق عليه]، 467صحيح البخاري: -[صحيح

  .يف املسجد ، كانت أبواب الصحابة شارعةكل َخوَخٍة" "ُسدوا، يعىن كل فتحة كل َخوَخٍة" عني "ُسدوا.. أنت اآلنتأمل 
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5 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

عندما تذهب  ،)ون مسرعني قبل الزحامرجون يصلون يف جوار الباب وخيذهبأناس ي سجد سيدنا النيب، (هناكعندما تذهب مل
 فيه ادخل إىل الداخل بعمق، ادخل املسجد القدمي وستجد امش حىت الروضة، ادخل املسجد القدمي، ،ادخل ρمسجد سيدنا النيب 

 ، وجتد يفخر حدود مسجد النيب حمدودةا اجلانب، وبداية اجلانب اآلية هذحد مسجد النيب، يف بدا :ستجد مكتوب عليهعمود، 
  ما زالت مفتوحة حىت اآلن.  ،خوخة أيب بكر اليت ى الرسول عن سدها :األمام قليالً على اليمني

من فاتح باب يف املسجد  ،املسجد جبوار املسجد، يعىن حيطته يف حيطة كان أيام الصحابة جدران املسجد، كل من له بيت
سد إال كل هذه األبواب تُ   :يف آخر حياة النيب قال يدخل مباشرة ال يأيت من الشارع؛يريد أن يدخل من بيته للمسجد وعندما بيته 

كل َخوَخٍة في هذا  عني "ُسدواا.. ال يريد أحدً ، "عني "ُسدوا :ρ، رضي اهللا عنه. وتأمل أنت قول النيب باب سيدنا أبو بكر
  .بكٍر" أبي وَخةِ خَ  غيرَ  المسجد،

"أرحم أّمتي وهذه لك أنت، بأميت..  .]3791سنن الترمذي: -[جسن صحيح "أرحم أّمتي بأّمتي أبو بكر": ρوقال رسول اهللا 
  . رضي اهللا عنه، بأّمتي أبو بكر"

íß¢]�Øâ_�Ùçã₣Ò�]‚é‰� �

"أبو بكر وعمر  -عنهضي اهللا ر هذا حديث يرويه سيدنا علي -  ،"...أبو بكر وعمر": ρوعن علّي قال: قال رسول اهللا 
صحيح ابن ماجه: -[صحيح سيدا ُكهول أهل الجنة من األولين واآلخرين، إال النبيين والمرسلين، ال تخبرهما يا علّي ما داما حيين"

  .واحلديث يف سنن ابن ماجة واسناده صحيح كما قال الشيخ االلباين يف صحيح ابن ماجة ]78

ألن أعمار أهل اجلنة "سيدا ُكهول أهل الجنة"  ..40إىل  30يطلق على السن من  :ل، الكه"سيدا ُكهول أهل الجنة"
  . "إن اهللا بعثني إليكم فقلتم كذبت" :قلنا فيها احلديث . هيا بنا لنرى القصة اليت33

†Ú^Æ�‚ÏÊ�ÜÓfu^‘�^Ú_� �

طرف ثوبه، حتى أبدى عن إذ أقبل أبو بكر آخًذا ب ρكنت جالًسا عند النبي " قصة احلديث.. عن أيب الدرداء قال:
   .]3661صحيح البخاري: -[صحيح "ركبته

 ،وقعاإلزار  ؛ليس له بطن متسك اإلزار أو حقو.. يعين ِوْسط ،ا وإزاره يقععندما وصفنا سيدنا أيب بكر قلنا إنه كان حنيفً 
أما "قال:  ρلما رآه رسول اهللا جاء مسرًعا. فن ركبته ظهرت و بكر كان ماسك إزاره بيده لدرجة أ يقع فسيدنا أبوفاإلزار كان 

  . ]3661صحيح البخاري: -[صحيح" صاحبكم فقد غامر
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6 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

أما "مشكلة ماذا به أبو بكر؟)  أكيد هناك أول ما رآه الرسول، ماذا قال؟ ،انظر ..ن املواقف ُتظهر احلب(أمل أذكر لكم أ
إني كان بيني وبين ابن ") فسلم أبو بكر وقال: لمصلى اهللا عليه وس.. .. النيب بيحبهإنه مندفع ؟(ما هذا ،"صاحبكم فقد غامر

  ."، فأقبلت إليكندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم 

ÌÎç¹]�»�ÔŠËÞ�kÃ•æ�çÖ� �

ا أضع نفسي يف هذا املوقف، لو أنا مكان سيدنا أيب بكر وتشاجرت وأنا دائًما عندما أرى موقفً  ،سيدنا أبو بكر رجل منصف
 أنا( :أقول لهس - صلى اهللا عليه وسلم-سيأيت حبقي  ن النيبب اشتكي للنيب حبييب، وأنا أعرف أع سيدنا عمر يف شيء، وذاهم

  .)ف مع عمرتصرّ  ،يا رسول اهللا( :أقول لهو  ،هاألفّ س! ال.. أنا )وقلت له ساحمين ومل يرض ،غلطت

 مبعىن   طيب ن هو طيب، يعين كإنسان إنسان طيب..حس أنا أيعين أ ..واهللا العظيم ،بلكن سيدنا أبا بكر رجل منصف، طي
أنا غلطت فيه  ينأندمت..  فأنا غلطت فيه، وبعدها ماذا قال للنيب؟ كان بيين وبني عمر شيء -سبحان اهللا العظيم - كلمة طيب 

  -سبحان اهللا العظيم - فذهبت له وقلت له ساحمين فلم يرض أن يساحمين 

 "فأبى عليّ  ،فسألته أن يغفر لي ،ثم ندمت"تسرعت وغلطت فيه  ،"طاب شيء فأسرعت إليهإني كان بيني وبين ابن الخ"
يف الكالم الطيبة والطراوة واحلب واحلنان  حتس يا رسول اهللا. باهللا عليك أمل "فأقبلت إليك" .)فلم يرض فأتيت لك ،ساحمين( :قلت له

  .ومواملعاين احللوة الطيبة كلها اليت نفتقدها يف معامالت الي

�^Þ‚ßÂ=[ÝçéÖ]�íÚù]�»�†Óe�çe_�ÜÒ� �

"يغفر اهللا لك يا أبا بكر، يغفر اهللا لك يا أبا بكر، يغفر اهللا لك يا أبا بكر، ثالث مرات، ثم إن عمر  :ρفقال رسول اهللا 
  ـ الناس كلها طيبة يه ."ندم

قال ما هذا  ه: ال لن أساحمك، بعد ذلك ندمقال ل.ساحمين  :سيدنا عمر بعد ما سيدنا أبو بكر قال له ..الصحابة–ه الـلـــــــ
 أن تذهب إىل من أخطأ !عمرك تعملها؟ ؟!تعملهاممكن أنت - "ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر" - الذي فعلته؟ هذا أبو بكر

ذهب إليه  ال.. ،)خالص بيين وبني ربنا ،خالص أنا ساحمته ،لو جاءين ثانية سأساحمه( :مل يقعد ويقول "أتى منزل أبي بكر" !؟حبقك
  . "ال. فأتى إلى النبي :فأتى منزل أبا بكر، فسأل أَثم أبو بكر؟ فقالوا"البيت  إىل

  . - زعالن– "فسلم فجعل وجه النبي يتمعر ρ"فأتى إلى النبي ، يجده عند النيبسلو مل جيده هنا  أنه رفيعهو 
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7 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

��u^‘�êÖ�]çÒ†i]�� �

فجثا على "ف على النيب فخا ،يزعل ويتنرفز النيب .. سيدنا أبو بكر يرىكرحىت أشفق سيدنا أبو ب "فجعل وجه النبي يتمعر"
إن اهللا  :ρ"فقال النبي  ثالث مرات، "واهللا أنا كنت أظلم" واهللا أنا الذي ظلمت،، "ركبتيه وقال يا رسول اهللا واهللا أنا كنت أظلم

بأيب بكر،  ة)دعو (ليس لكم  "؟ل أنتم تاركوا لي صاحبيوواساني بنفسه وماله فه ،بعثني إليكم فقلتم كذبَت وقال أبو بكر: صدقَ 
 ،]3661صحيح البخاري: -[صحيح "فما أوذي بعدها ،مرتين" - اتركوا يل صاحيب - "فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟"  به )دعو(ليس لكم 

  .واحلديث يف صحيح البخاري

Ù^ÎV��êŽjñ^Ê��è‚Ÿ���ác�†Óe�^e_� 

 ρ.. أتت امرأة للنيب أتته امرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر ρرسول اهللا  أن ليق..انظر بدون تع م!سبحان اهللا العظي
، قالت له: إذا كأا تقول املوتفقالت أرأيت إن لم أجدك؟  - آخرأتت تطلب حاجة فقال هلا تعايل يل يوما -  فأمرها أن ترجع إليه
صحيح -[صحيح ""إن لم تجديني فائِتي أبا بكر متفق عليه واحلديث ،قال إن لم تجديني فائِتي أبا بكر"" ؟أنت مت ماذا أفعل

  .]3676الترمذي: 

"ادعي لي أبا بكر، وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني أخاف  يف مرضه: ρقال يل رسول اهللا  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت:
  .متفق عليه ]،2387ح مسلم: صحي-[صحيح أن يتمنى متَمٍن أو يقول قائل أنا أولى ويأبى اهللا والمؤمنون إال أبا بكر

إذا أردنا أن  ؛ρع الصحابة، وهذه وصية رسول اهللا هذه إمجا  ..اليوم يعرتضون ويقولون يف اخلالفة !سبحان اهللا العظيم
 ابةنتقل إىل مدح الصحوأ ،لكين أكتفي على هؤالء فعالً  كثري  ،كثريكثري..  .. فلن ننتهيَ   ،، ومدحه يف أيب بكرρنستقصي كالم النيب 

  .له

د نزل يف أيب بكر قرآن  كالَم ربنا جل جالله، إذا كان ق  ،كالُم النيب  ..إذا كان نزل يف أيب بكر قرآن، ال يعارض :مثل ما أقول
، ودفاعه عنه، ودعاءه له، يبقى أننا ال من حب النيب له، وثناءه عليه ،فاق حد التواتر ،فهذا ليس بعده كالم، مث ما ُعِلم ،كالم اهللا

أصحابه من حوله، ومن معه، نأنس به، ولكن يبدو أن هذا يكون  ،لكالم الصحابة هذا، لكن تعالوا أيًضا لننظر إىل ثر منأك حنتاج
  معنا يف احللقة القادمة.

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



  21-أ��� و����
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Γ��°ÏéÖ]�Øq…�JJ†Óe�çe_Σ� �

 قال: ρعن أيب هريرة أن النيب  فرجل اليقني أبو بكر رضي اهللا عنه. ،إذا كان لليقني رجال
لبقرة فقالت: إني لم أخلق "بينما رجٌل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت إليه ا

لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اهللا! تعجًبا وفزًعا، أبقرة 
   .]2388صحيح مسلم: -[صحيح " فإني أؤمن به وأبو بكر، وعمر"ρتكلم؟!! فقال رسول اهللا "

ل يعقل؟! سبحان اهللا العظيم! الرسول يعلم بيقني أيب بكر!، الناس كلهم تعجبوا وقالوا: ه
 !- وكانا غري حاضرين- بقرة تتكلم؟! قال هلم: نعم أنا ُأَصدق، وأبو بكر، وعمر 



 
 

www.yaqob.com                     _12أصلي وفصلي                                                                                           

________________________________________________________________________________  

             

 

1 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد،ملصلى واملسلم عليه حممد وآله. وا ،احملمود هو اهللا جل جالله

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (إين أحبكم يف اهللا.  ،وبرأ الَنسمة ،والذي فلق احلبةف
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيًئاظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  اهللا ،،،أحبيت يف 

  كيف حالكم مع اهللا؟

^è�i�[‚Ãe�‹éÖ�Ý_�†Óe�^e_�^Þ‚é‰�Üjffu_�Øâ�ï†� �

 وطبًعا ،كر الصاحلني تتنزل الرمحة""بذِ  سفيان الثوري يقول:، و نفس الشخص عندما يعرُف الكبار؟يا ترى هل عرفتم كيف تـَزْكُ 
 .. الصاحلني، اإلنسان يشعر بطمأنينة يف القلب، يشعر خبري الدنيالكن يقصد أننا عندما نأيت بِسَري  ..ذِكر اهللا األكرب ،ذِكر اِهللا األعظم

  .!سبحان اهللا

  واهللا أنا أحبكم يف اهللا ،،، ..إخويت

حنب احلب يف اهللا، عندما نقول: إننا  ..وأشعر أن أمجل شيء يف هذه الدنيا.. من أمجل الطاعات والعبادات يف هذه الدنيا 
سيدنا أبو بكر كان يعيش يف وسط الصحابة  - سبحان اهللا العظيم- مجيل، شيء رائق، رائع، حلو شيء  سيدنا أبا بكر رضي اهللا عنه،

وعندما قال له:  ،)أنا أخطأت ساحمين( يف املوقف الذي بينه وبني سيدنا عمر، عندما أخطأ قال:ما رأينا ببساطة مثل ،يتعامل معهمو 
  ... جيب أن تساِحمَين.. أعطيك حقك)عين البكر مل يستطع أن  يصرب. (ي ، سيدنا أبو)لن أساحمك ،ال(
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°Ã•]çj¹]�…^Ã�� �

وأنا أعلُم بنفسي منهم، اللهم اغفر يل ما  ،كان إذا ُمِدح.. إذا مدَحه أحد الصحابة، قال: "اللهم أنَت أعلُم يب من نفسي
  !حان اهللا العظيمسب.. هذا شعار املتواضعني ،وال تؤاخذين مبا يقولون، واجعلين أفضل ِممّا يظنون" ،اليعلمون

)، آمني.. آمني.. آمني(تقول:  )،كثـّر اهللا من أمثالك(، )رأنت ُمنَـو (، )أنت بركة(هذه األيام عندما يقول لك شخص:  
   .. ارحم نفسك يا سيدي.؟!!من أنت يا عم "..!!،أمثالك"

لسماء ويقول اللهم أنت أعلم يب من يف رواية "كان يبكي ويرفع رأسه إىل ا ،سيدنا أبو بكر عندما كان ميدحه أحد يستاء
غم من أنه كان على الر  ،واجعلين أفضل مما يظنون" ،وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اغفر يل ما ال يعلمون وال تؤاخذين مبا يقولون ،نفسي

يًضا، كان قريًبا من  الصفات ألكن كان أقرب يف (اختيار رباين طبًعا)، ρأن قربَه من النيب سيدنا أبو بكر أنا أشعر  يف املكانة العليا..
  .صلى اهللا عليه وسلم ..النيب جًدا

^ãßÂ��]�ê•…�í�ñ^Â�kÖ^ÎJJJJJJ  

  ."......قالت: "مل أعقل أبَوّي إال ومها يدينان الدين وانظر.. يشهد لذلك قصة عن عائشة رضي اهللا عنهاتعال 

صغري؟ يعين، ارجع بذهنك إىل اخللف كثريًا، يعين ما  أنا كنت أحتدث قريًبا مع أحد أوالدي، ما أقصى شيء تتذكره وأنت[
الشاهد: إن  ]، سنوات عندما كان يف الصف األول االبتدائي 6أبعد شيء تتذكره وأنت عندك كم سنة؟ فتذكر أقصى شيء وهو عمره 

  كال منا عندما يرجع إىل اخللف بذهنه، أقصى شيء يتذكره وهو عنده كم سنة؟ ختتلف من شخص آلخر.

لم أعقل أبـََوّي إال وهما يدينان "تقول: عندما فتحُت عيين وجدُت أيب وأمي ُمْسلَمْني  نا السيدة عائشة رضي اهللا عنهاأمّ 
ى النيب يف ، وجدت نفسي  منذ وعيي، كل يوم أر ]2297صحيح البخاري: -[صحيح "ولم يمر علينا يوم إال ويأتينا فيه رسول اهللا الدين
طرفي النهار بكرة وعشًيا، فلما  ρ"إال ويأتينا رسول اهللا  ،ناقب.. كل يوم الرسول يزور أبا بكر يف بيتهوهذه أيًضا من امل ،ρبيتنا 

صحيح البخاري: -[صحيح"خرج أبو بكر مهاجًرا قبل أرض الحبشة"  شدد املشركون التعذيب على املسلمني، ،ابتلي المسلمون"

  !احلبشة من شدة اإليذاءهاجر إىل ختيل أنت.. سيدنا أبو بكر كان سيُ ، ]2297



 
 

www.yaqob.com                     _12أصلي وفصلي                                                                                           

________________________________________________________________________________  

             

 

3 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

Łtÿ†ł~Łè�÷æ�ŁtŁ†ł~ÿè�÷�şÔ×nÚ�Ćác� �

ِغنة وهو"حتى إذا بلغ برك   أخرجني قومي  :فقال أبو بكر ،سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟؟ الغماد لقيه ابن الد
   .]2297صحيح البخاري: -[صحيح فأريد أن أسيح في األرض فأعبد ربي، فقال ابن الِدَغّنة: إن مثلك الَيخرج والُيخرج"

ِغنة: واهللا يا أبا بكر،  ،امسع هذا الكالم، هو الكالم الذي أريد أن أقوله لك مثلَك ال َيْخُرُج وال ُيْخَرُج، "قال ابن الد إن
 .]2297صحيح البخاري: -صحيح[ ، وتُعيُن على نواِئِب الحق"كسُب المعدوَم، وَتِصُل الرحَم، وَتحمُل الَكل، وَتقري الضيفَ فإنَك تَ 

  .. هل مسعت هذا الكالم من قبل؟ مسعته يف َمن؟ تذكر؟؟ها ..هذا الكالم هل يذكـُّرك بشيء؟

JJ�êâ�[JJJ�ÔÖ„Ò�‹éÖ_�êâ� �

قالت له  ،"لقد خشيت على نفسي"لسيدنا النيب عندما قال هلا:  الذي قالته أُمنا السيدة خدجية رضي اهللا عنها نفس الكالم
نـََواِئِب  على إنَك لََتِصُل الرِحَم، وتصُدُق الحديَث، وَتْحِمُل الَكل، وَتْكِسُب الَمْعُدوَم، وتـَْقِري الضْيَف، وتُِعينُ "واهللا  هكذا أيًضا

 هي. أليس كذلك؟ هي.. .]4953صحيح البخاري: -[صحيح "الحق  

  !شيء عجيب ..فاتفقا يف الصفات، سبحان اهللا العظيم

l^Ë’Ö]�»�^ÏËi]=JJ� �

ِغنة قال: يا أبا بكر واهللا إن مثلك الَخيرج والُخيرج وتصل الرحم  -يعين تعطي الذي ال ميلك- إنك ُتكسب املعدوم  ،ابن الد
(أي أحد حتدث له مصيبة تكون جبواره، تكون  ري الضيف، وتعني على نوائب الدهروتُق - عيف الذي ليس له أحدالض-وحتمل الَكّل 

أيب بكر، لقرب أيب بكر وكانت يف  ρاألخالق، هي صفات كانت يف النيب كأن هذه الصفات مكارم    -سبحان اهللا العظيم- معه) 
   .ρمن النيب 

لكل من يريد أن يقوم مقام الداعية، كأا صفات ينبغي أن تتوفر يف الداعية، يف الذي حيمل  ،ن الرسول ورثهاوأريد أن أقول أ
بكر ليحمل هذا الدين بعد  يف الذي يريد أن يكون من رجال هذا الدين، لذلك كانت يف أيب هذا الدين، يف الذي يُبلـّغ هذا الدين،

  .ρالنيب 
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4 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

[JJJJ�ğøq…�áçq†~Łi_� �

، وتعني الرحم، وحتمل الكل، وتقري الضيف إنك تكسب املعدوم، وتصل ؛واهللا إن مثلك ال َخيرج وال ُخيرج ،يا أبا بكر قال:
ِغنة،على نوائب احلق، فارجع، فاعبد رب ورجع مع أيب بكر، فطاف ابن الدغنة يف كفار قريش،  - خرج معه-  ك ببلدك، فارحتل ابن الد

ري الضيف، ويُعني على فقال: إن أبا بكر ال ُخيرج مثله والَخيرج، أُخترجون رجًال ُيكسب املعدوم، ويصل الرحم، وحيمل الكل، ويُق
  . "إنه يف جواري نوائب احلق؟

وليَصل ماشاء، وليقرأ ما  مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره، :نوا أبا بكر، وقالوا البن الدغنةبن الدغنة، وأم فأنفذت قريش جوار ا
  يشتغلن بالصالة والقراءة يف غري داره، ففعل". يؤذينا، وال شاء، وال

  .شهادة عظيمة ..هذه الصفات اليت يف سيدنا أيب بكر الشاهد:

_�|‚Úæ�HÜã×Ò�Œ^ßÖ]�Ýƒ��]�ác†Óe�^e==JJ� �

ِإال تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اللُه ِإْذ َأْخَرَجُه الِذيَن  { قال علّي رضي اهللا عنه: إن اهللا ذم الناس كلهم، ومدح أبا بكر بقوله سبحانه:
  .]40التوبة: [ َمَعَنا} َكَفُروا ثَاِنَي اثـْنَـْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإن اللهَ 

Üje„Ò==JJJ� �

واهللا ما رأينا رجًال أقضى بالقسط، وال أقَول باحلّق، وال أشّد على املنافقني "وعن جبري بن نفري أن نفرًا قالوا لعمر بن اخلطاب: 
"، ρرسول اهللا خريًا منه بعد  كذبتم واهللا، لقد رأينا"فقال عوف بن مالك:  ".ρفأنت خري الناس بعد رسول اهللا  ،منك يا أمَري املؤمنني

واهللا لقد كان أبو بكر أطيب من ريح املسك، وأنا  ،صدق عوف وكذبتم"، قال عمر: "أبو بكر"فقال:  ،فقال عمر: من هو يا عوف؟
  أضل من بعري أهلي".

=[Ù^q†Ö]�kè_…_� �

أت الناس متدح وتقول، وسيدنا عمر حًقا أمريا للمؤمنني بد دنا عمر بعد ما توىل اخلالفة وأصبحسبحان اهللا العظيم.. طبًعا سي
، رضي اهللا تُنال، مهما كان عمر، وغري عمر عدل، لكن أيًضا أين سيدنا عمر من سيدنا أيب بكر! سيدنا أبو بكر قمة ال ُتطال وال

على املنافقني منك فأنت خري  وال أشدّ  ،وال أقَول باحلقّ  ،يا أمري املؤمنني ما رأينا رجًال أقضى بالقسط :فعندما دخلوا قالوا عن اجلميع؛
  ض للحق رجاًال.اهللا يقيّ  -سبحان اهللا-لناس بعد رسول اهللا ا
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5 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

  .ρأفضَل من عَمر بعد رسول اهللا  مالك قال هلم: كذبتم.. رَأينا عوُف بن

قال: صدقت وكذبتم. قال هلم: سيدنا أبو بكر كان أطيب من ريح  قال له: أبو بكر.. َمن؟ (سيدنا عمر قال له: َمن؟)
.. ليس فضيلة فقط بل فريضة، هو أيًضا االعرتاف باحلق .-كنت أضل من اجلمل  -املسك وأنا كنت كافرًا وأنا أضل من بعري أهلي،

  األصل فريضة، فرض عليك أنك تعرتف باحلق وليس فضًال منك. يف فضيلة لكن 

��†Óe�^e_�ác�÷_^ãéfÞ�‚Ãe�íÚù]�å„â�ŁØ–Ê_�� �

أال إن أبا بكر أفضُل هذه األمة بعد نبيها، فمن قال غري هذا بعد مقامي هذا فهو مفٍرت، عليه "وقال عمر: (وهو على املنرب) 
فرتين".

ُ
  ما على امل

هّولني، ُيسِكت ركـّاب املوجة؛ قال هلم: أف
ُ
جاملني، ُيسِكت امل

ُ
 األمة بعد ضل شخص يفُيسِكت ذا املنافقني، ُيسِكت امل

لو ُوزن إمياُن أيب "وقال عمر:  وسوف أعاقبه عقوبة املفرتين. ،ومن قال غري هذا بعد اآلن يكون مفرتيًا ،هو أبو بكر ρسيدنا النيب 
 م، ليتين شعرة يف صدر أيب بكر".بكر بإمياِن أهل األرِض لرجح  

��flg₣£]�î×Â�íŠÊ^ß¹]��� �

نا عمر! رضي اهللا عن أيب بكر وعمر، رضي اهللا عنهم. أرأيت عندما يكون االثنان أصحاَب ختيل أنت عندما يقول هذا سيدُ 
املنافسة على  لنيب أكثر، وأنه أَحُب إىل النيب..النيب، وأحيانًا تكون املنافسة على اُحلّب، أحُدهم يظن بأنه حيُب النيب أكثر ويَفدي ا

  دنا عمر حيب لسيدنا أيب بكر أن يكون هو أقرب.اُحلب، ْمل حتدث بني سيدنا أيب بكر وعمر، كان سي

سيُدنا عمر. ليس هناك منافسة وإمنا اعرتاف  من أول َمن بايع سيَدنا أبا بكر؟، ρسقيفة بين ساعدة بعد وفاة النيب لذلك يف 
  .صفة اليقني تعالـَْوا بنا دوء، نريد أن نتوقف مع رجل املواقف (سيدنا أيب بكر) وإذا ذكرنا أول صفة فيه..، باحلق
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Γ��JJ†Óe�çe_°ÏéÖ]�Øq…�Σ� �

مع مواقف من حياة حنن قلنا: لن نسرد قصَة حياته، وإمنا سنقف  .فرجل اليقني أبو بكر رضي اهللا عنه ،ليقني رجالإذا كان ل
  .العجيَب هذا احلديثَ  امسعوا ،ال، ال، ال ...وهذا اليقني ُشهد له به، ليس القصص فقط اليت تقول سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه؛

=JJgérÃÖ]�oè‚£]�]„â�]çÃ�]�� �

"بينما رجٌل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا،  قال: ρعن أيب هريرة أن النيب 
ني أؤمن به وأبو " فإρولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اهللا! تعجًبا وفزًعا، أبقرة تكلم؟!! فقال رسول اهللا "

  .]2388صحيح مسلم: -[صحيح بكر، وعمر"

قال هلم: نعم أنا  هل يعقل؟! بقرة تتكلم؟! وقالوا: الناس كلهم تعجبوا ،أيب بكر! بيقنيالرسول يعلم  !سبحان اهللا العظيم
  !سبحان اهللا العظيم -كانا غري حاضرينو - وعمر ،وأبو بكر ،ُأَصدق

†Óe�çe_�°Ïée��]�Ùç‰…�ì�^ã�� �

"بينما راٍع يرعى في غنمه إذ عدا عليه الذئب، فأخذ منه شاًة، فطلبها حتى استنقذها  :ρقال أبو هريرة: قال رسول اهللا 
فالتفت " -الراعي يرعى غنمه وجاء الذئب وأخذ شاة وجرى الراعي، جرى وراءه بالعصا واستخلص منه الشاة، أخذ منه الشاة-  "منه

: ρ"فقال رسول اهللا  ذئب يتكلم؟!م السبع، ليس لها راٍع غيري. فقال الناس: سبحان اهللا"، إليه الذئب فقال له: من لها يو 
  .هذا توثيق يقني أيب بكر !سبحان اهللا العظيم ،]3690صحيح البخاري: – صحيح[ فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر"

 لعظيم سلطان اهللا قوة يقينهما، وكمال معرفتهماقال العلماء: إمنا قال ذلك ثقة ما، لعلمه بصدق إمياما، و " قال النووي:
  أن الرسول وَثق يقينهما. ،ه".  فضيلة ظاهرة أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهماوكمال قدرت

Ü×‰_�àÚ�Ùæ_� �

من أحد عرضت عليه اإلسالم إال كانت له   ما" يف بداية اإلسالم، جتد احلديث.. ، رمحة..أبا بكر رجل اليقني :تعالوا لنرى
أبو بكر أسلم يف جملس  لكن هذه هي احلقيقة؛ .واحلديث غري صحيح ،"تردد، إال أبا بكر كان بادي الرأي أسلم من وقتهكبوة و 

قل أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن "وقال له: إين رسول اهللا. قال: فماذا أقول؟ قال:  ρيًقا للنيب، فاستدعاه رسول اهللا واحد، كان صد
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7 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

يقني.. هذا اليقني بعد هذه اجللسة مل يهتز للحظة، مل يتلون وال  -سبحان اهللا العظيم- ا يف نفس اللحظة. . فقاهل"حممًدا رسول اهللا
  حلظة.

ð]†‰ý]�í×u…�»�t]†Ã¹]æ� �

من رحلة اإلسراء واملعراج وأخذ يقصها على قومه، مل يصدق أحد  ρاء واملعراج، حني رجع رسول اهللا انظر يف رحلة اإلسر 
  ، وارتد ناس من املسلمني.-زعم–يده على رأسه متعجًبا للكذب  صفق، ومن بني واضعٍ ن بني مُ فمِ  ،منهم

دخل على  ؛أصر رسول اهللا أن حيدثحتدث الناس لن يصدقوك، و  ال :الرسول عندما أصبح الصبح وأراد أن خيرج، قيل له
فصليت باألنبياء إماما (مل حيدثهم عن  ،قدسأْسري يب الليلة إىل بيت املحيدثهم، ويكلمهم، وخيربهم، أنه  قريش يف ناديهم وبدأ

   .املعراج)

رأوها فرصة، - ذهبوا مسرعني  ، سعى رجال إىل أيب بكر؛ هناك أناسρمستحيل وأخذوا يستهزئون بالنيب  فيقولون له إن ذلك
فقال: أَو  أكباد اإلبل شهرًا!فأخربوه: إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت املقدس الليلة يف الشام مث أصبح بني أظهرنا، وحنن نضرب إليها 

  مل يَر النيب ومل يسمع منه.  !..سبحان اهللا العظيم ."لئن كان قال ذلك فقد صدق ،فأنا أشهد"قالوا: نعم. قال:  قال ذلك؟

=JJ]„â�àÚ�‚Ãe`e�äÎ‚‘_� �

الوا: أتصدقه بأنه يأيت الشام ق قال هلم: أشهد، لو كان قال فقد صدق. قالوا له: نعم. ،قال هلم: قال؟ هم قالوا له: إنه يقول..
  قال: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه خبرب السماء.  يف ليلة واحدة مث يرجع إىل مكة قبل أن يصبح؟!

  . وقف.. أريدكم أن تتصوروا املوقف، كما قلت لك.. ضع نفسك مكانه، ماذا كنت ستقول؟ (مكان سيدنا أيب بكر)مَ 

 صاحبك قال اليوم نكتًة.ك: أدرك أُناس جاؤوا وقالوا ل - 
 قال؟ .. ماذا؟ماذاال ميكن.. مستحيل هذا الكالم.. عجيب جًدا.. ستقول:  - 
 اسكت.. ما قاله كالم جين اجلن.. ال ميكن! ال، - 
 ماذا قال؟ - 
 إنه ذهب بالد الشام ورجع منها صباًحا، أتصدق؟! :قال - 
املواضيع، جنلس معه ونراه ونسمع، أذهُب إىل سيدنا معقول؟!.. حسًنا اصربوا، ملاذا العجلة، ملاذا تكربون  ستقول هلم: - 

  .)..النيب وأمسُع منه (هذه أحسن األحوال
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==JJäßÚ�ÄÛŠè�á_�áæ��äÎ‚‘� �

  لكن سيدنا أبو بكر مل يقل أمسع منه أو ال أمسع منه، قال: صدق.

  كيف؟  - 
  صاِدق، أنا أصدقه. هو هكذا،  - 

  ا؟مىت جند أناسا هكذا يا أخي.. ممكن؟ هل يوجد ناس هكذ

  كيف؟ - 
هكذا، صدق، أنا أصدقه.. أنا أصدقه يف أكثر من هذا، يقول: السماء تكلمين، أنا أصدق، ربنا أرسل إّيل، أنا أصدق،  - 

 سبحان اهللا العظيم... م صحيحأيًضا كال ملاذا ال أصدقه يف هذه أيًضا؟
 -   

íéfè‚£]�x×‘� �

  .وقف صلح احلديبيةتعال ملوقف ثان يف اليقني، موقف عجيب جًدا أيًضا وقوّي جًدا.. م

، فقلت يا رسول اهللا ألست نبّي اهللا حًقا؟ قال: "بلى".. قلت: ألسنا على ρقال عمر بن الخطاب: أتيُت نبّي اهللا 
  ]2731: صحيح البخاري-[صحيح الحق؟ وعُدُونا على الباطل؟ قال: "بلى"، قلت فلَم نعطي الّدنِّية في ديننا إًذا؟

عمر فقط، كان الصحابة كلهم مهزوزين يف هذا املوقف، خائفني، إال سيَدنا أبا بكر، ماذا  هذا املوقف مل يكن موقف سيِدنا
  .إىل اللقاء القادمقال؟ وماذا فعل؟ تعال نقف يف هذا املوقف، أنا أريدك أن تعيش هذه املواقف بوجدانك.. 

  

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  كم ورمحة اهللا.والسالم علي                            
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Γ��íÖçŞfÖ]�Øq…�JJ†Óe�çe_Σ� �

إذا كانت البطولة هلا رجال فرجل البطولة يف الصحابة أبو بكر. مشهور أن سيدنا عمر كان 
ا علي كان قويا، وكان عكاشة بن حمصن مشهورا يف موقعة، وكان أبو ن سيدنأقويا، ومشهور 

دجانة مشهورا يف غزوة، ومشهور طلحة بن عبيد اهللا. رغم ضعِف سيدنا أىب بكر اجلسدي.. 
 .حنيف، وَبكـّاء، ورقيق إال أنه يف مواطن القوة غلب كل األقوياء
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

ستهديه، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل نستعينه ونإن احلمَد هللا حنمُده تعاىل و 
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

  كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد.النيب وأزوجه أمهات املؤمنني وذريته وأهل بيته  اللهم صل على حممد 

  إخويت يف اهللا ،،،

يوم ال ظل إال  ،وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه(والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)شيئاوال جتعل فيه ألحٍد غريك  ،اواجعله لوجهك خالصً  ،ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا

  ،،، أحبيت

[�]�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ� �

   :سؤال هذه احللقة

[Ôf×Î�îÊ�°ÏéÖ]�Ù^u�ÌéÒ� �

 ؟اليقنيوكيفية حتصيل هذا  ؟أين يقيننا هكذا :وأحواله يف اليقني يتعجب اإلنسان أبا بكر رضي اهللا عنهحني نذكر سيدنا 
   إىل عمل. وإمنا حيتاج إىل عمل.. ،حتصيل هذا اليقني ليس بالتمين

ملا الرسول قال:  ناس يظن أن سيدنا عكاشة بن حمصن رضي اهللا عنها وهي أن بعض الا ما نقول أن هذه النقطة هامة جدً كثري 
"سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب [...]"، قال عكاشة ابن محصن: ادع اهللا أن يجعلني منهم. قال: "أنت منهم"، فقال 

   ]220صحيح مسلم: -[صحيح "سبقك بها عكاشة".رجل آخر: ادع اهللا أن يجعلني منهم. قال: 
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  2

نال ن األمور تهي حكمة اهللا أ ،القصة ليست كذلك خطفها، ال.. "فرصة"بعض الناس يظن أن سيدنا عكاشة خطفها، 
ما كتب اهللا له هذه فل ،سار إىل اهللا طويًال وعامَل اهللا كثريًا حّىت كتَب اهللا له هذه املنزلة - رضي اهللا عنه- فيبدو أن عكاشة  ،بتدبري اهللا

.. كذلك هي أقدار..  ، مث أهلم عكاشة أن يطلَب فُأعطي]3[النجم: {...َما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى} املنزلة أخرج رسوَله ليقول هلم احلديث، 
  .]49 القمر:[{ِإنا ُكل َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر} أقدار مرتتبة 

�ÛÃe{{{�Ø�� �

{َأرِِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى} لكن بعمل. سيدنا إبراهيم عندما قال لربنا:  .. ال،صل اليقني هكذافكذلك سيدنا أبو بكر مل حيَُ 
{َوَلِكن لَيْطَمِئن أنا مؤمن  ،.. بلى]260[البقرة:  {بـََلى}قال:  ]260[البقرة:  {َأَوَلْم تـُْؤِمن}.. أرين كيف حتيي املوتى، قال: ]260[البقرة: 
 اْجَعلْ ِإلَْيَك ثُم  ُصْرُهن َأْربـََعًة مَن الطْيِر فَ  ُخذْ {فَ  قال:ألن ليس املخَرب كاملعاِين، ماذا قال له اهللا؟  ،ليزداد يقيين ]260قرة: [الب قـَْلِبي}

 ُجْزًءا ثُم ُهن   ...]260[البقرة: } اْعَلمْ يَْأتِيَنَك َسْعًيا وَ  اْدُعُهن َعَلى ُكل َجَبٍل منـْ

{{{{{{j¦t^{{{{{{{{{{{{{{{{{� �

حيضر، ويذبح، ويقطع، ويصعد فوق اجلبل،  ،أوامر }..اعلم{، }ادعهن{، }اجعل{، }ّرهنص{، }ُخذ{وانظر لألمر: 
   .عمل يضعهم، مث يدعهن، ويقف ينظر... عمل..

تدعو أن تاج حت، اتعرف اهللا عز وجل جيدً  أن تاجحتتاج عبادة، حتلذلك لكي ترزق اليقني  حقيقي، تاج عمل.. عملحياليقني 
{َوَما  ..مقامات هم شرع ربنا، وتعرف أسرار اليقني؛ ليست لعبة وال هي سهلة؛تفهم كالم ربنا، وتفهم أقدار ربنا، وتف أن تاجحتاهللا، 

ِإن {ولكن على أقدار الرجال،  ،أعِطيات وِهبات، ]163[آل عمران:  {ُهْم َدرََجاٌت ِعنَد الّلِه}، ]164[الصافات:  ِمنا ِإال َلُه َمَقاٌم مْعُلوٌم}
  سبحانه وتعاىل. ]269 البقرة:[ }...{يـُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاءُ  ،]6[يوسف:  }رَبَك َعِليٌم َحِكيمٌ 

  :الشاهد

   عنه، وقصة على لسان عمر رضي اهللا عنه.رضي اهللامع موقف اليقني لسيدنا أىب بكر  تعالوا
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  3

��íéfè‚£]�x×‘��� �

فقلت: ألسَت نبّي اهللا حقا؟ قال: "بلى". قلت: ألسنا على الحق وعُدُونا على الباطل؟  ρت رسول اهللا قال عمر: أتي
نِّية في ديننا إًذا؟  2731صحيح البخاري: -[صحيحقال: "بلى". قلت: فِلَم نعطى الد[.  

نّية؟ ما معىن:  فِلَم نُعطى الد  

ومعه أصحابه ألف وأربعمئة رجل،  ،من املدينة إىل مكة يريد العمرة وإليكم القصة باختصار يف ُصلح احلديبية خرج الرسول
ها يدخل مكة، كيف خيرج من .. الال" :ليس معهم إال السيوف يف أغمادها ُحمرِمني، وساقوا اهلَدي. ذاهبني للعمرة، اعرتضتهم قريش

   .هكذا.. هذا هو الذل هلم "،مهاجرًا بالليل مث يرجع ارا؟

وبدأ سيدنا  ،ρسيدنا النيب  احلديبية، وأرسل إليهم سيدنا عثمان، بدأت املفاوضات أتـَْوا، وجلسوا مع يف ρفوقَف الرسوُل 
  علي بن أىب طالب يكتب كتاَب عهد هدنة بني الرسول وبني املشركني.

���x×’Ö]�íÏémæ�� �

قالوا: ال . ]2731ح البخاري: صحي-[صحيح"اكتب بسم اهللا الرحمن الرحيم" ، من البداية والصحابة كلهم يعلمون ومتواجدون
قال: هذا ما عاهد . ]2731صحيح البخاري: -[صحيح"اكتب باسمك اللهم"  نعرف َمن الرمحن الرحيم بل اكتب بامسك اللهم، قال:

"اكتب محمد بن عبد اهللا"  عليه حممد رسول اهللا. قال: لو أنا نشهد أنك رسول اهللا ما قاتلناك. اكتب امسك واسم أبيك، قال:
ومن أتانا من عند حممد كافرًا ال نرجعه إليه، ومن أتى إىل حممد مسلًما  - كتبوا أن اهلدنة مدا كذا- . ]2731صحيح البخاري: -حيح[ص

  .ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمصلقال نعم، وافق عليها سيدنا النيب  .يرده إلينا

   أغمادها ويبقْون يف مكة تفرغ هلم مكان احلرم ثالثة أيام.يَرجعون السنة، ويعودون من العام القابل، ومعهم السيوف يف

  الرسول وافق... يرى الصحابة أن هذه الشروط ُجمِحفة فِلَم املوافقة؟

ífléÞĆ‚Ö]�îŞÃŁÞ�ÿÜŽ×Ê�^ßßè��»[==� �

قصة أبو بصري و  ،؟ نوافق على أن من يأيت مسلًما نرجعه والكافر ال يرجعملَِ  ."فِلَم نعطى الدنية في ديننا؟" :(عمر) قال
بالراحة  حمرمني؟ ندخل وإن مل ندخلمل نرجع العام وحنن  :رجل مسلم وأهله شنقوه، ومكبلينه باحلديد. الصحابة كادوا يفتنوا :أمامهم

  ندخل بالعافية، نقاتل، والرسول كان بايع الصحابة على املوت!!
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  4

َمل نرضى  ..مل نأخذ األقل؟ ..ِملَ نعطى الدنِّية؟(عمر  فالصحابة كلهم كانوا (بيغلوا) وكلهم يف دماغهم نفس الكلمة.. كلمة
منا  هم ليسوا أقوى منا، وال أحسن منا وال أعلى ..ألسنا حنن أهل احلق وهم أهل الباطل؟ ..مل يشرتطوا علينا؟ ..بأم يشرتطوا علينا؟

إال أبا  ،ده، الصحابة كلهم كانوا (بيغلوا)ليس سيدنا عمر وح ..وكما أقول لك ،هكذا كان الكالم )وال يقدرون أن يتحكموا فينا!
  بكر.

، وهو إني رسول اهللا، ولست أعصيه" :ρ قال رسول اهللا، فِلَم نُعطى الدنية يف ديننا؟ :ملا سيدنا عمر قال لسيدنا النيب
هل قلت لك أن – ". فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: "بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟"ناصري

(قال له: ما زلت عند كلميت  ]2731صحيح البخاري: -" [صحيحقال: قلت: ال. قال: "فإنك آتيه ومطوف به .- هذه السنة سنطوف؟
  .لكن ليس هذا العام، أنا مل أقل هذا العام) ،نك ستأيت البيت وتطوف بهأ

JJJJJJJJJÙ^ÏÊ�†Óe_�^Ú_� �

، أليس هذا نبي اهللا حًقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعُدُونا على "فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر قال عمر:
، وليس ρالباطل؟ قال: بلى. قلت: فِلَم نُعطى الدنية في ديننا إًذا؟ فقال أبو بكر، رضي اهللا عنه: أيها الرجل إنه رسول اهللا  

كان يحدثنا أننا سنأتي البيت، ونطوف به؟ قال:   يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فواهللا إنه على الحق. قلت: أليس
  .]2731صحيح البخاري: -[صحيحبلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: ال. قال: فإنك آتيه، ومطوف به" 

ÝøÓÖ]�‹ËÞJJ�Íæ†£]�‹ËÞ===JJ� �

كر يتكلم بنفس طريقة إن سيدنا أبو ب ،)صلى اهللا عليه وسلم (أمل أقل لك أنه قريب منه !نفس كلمات سيدنا النيب باحلرف
  تنجو). هشيء عجيب جًدا انظر اليقني (قال له إذن الزم غرز  -سبحان اهللا العظيم- الكالم، بنفس احلروف، رغم أنه ما مسع 

إني رسول اهللا ولن يضّيعني أبًدا. فانطلق عمر إلى أبى بكر فقال له مثل ما  ،"يا ابن الخطاب :ρيف رواية قال رسول اهللا 
  .]3182: صحيح البخاري-[صحيح  فقال أبو بكر: إنه رسول اهللا ولن يضيعه اهللا أبًدا" ،ρقال للنبي 

==|ˆuˆjè�÷�JJke^m�°Ïè� �

   .يقني. كان يقينه يف النيب راسخ، ثابت ال يتزحزح، وال يتزلزل :بنفس احلروف ،نفس الكالم
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  5

Γ��íÖçŞfÖ]�Øq…�JJ†Óe�çe_Σ� �

ن سيدنا علي  أيف الصحابة أبو بكر. مشهور أن سيدنا عمر كان قويا، ومشهور  مث إذا كانت البطولة هلا رجال فرجل البطولة
كان قويا، وكان عكاشة بن حمصن مشهورا يف موقعة، وكان أبو دجانة مشهورا يف غزوة، ومشهور طلحة بن عبيد اهللا. رغم ضعِف 

  سيدنا أىب بكر اجلسدي.. حنيف، وَبكـّاء، ورقيق إال أنه يف مواطن القوة غلب كل األقوياء.

…^ÇÖ]�»JJJJJJ� �

قال أبو بكر: واهللا ال تدخله حتى أدخَل قبلك، فإن كان  ،ملا انتهيا إىل الغار ،موقف الغارمنها  ،مواقف عديدة وكثرية جًدا
(دخل فكنس الغار كله  - سبحان اهللا العظيم- ]5/397: تخريج مشكاة المصابيح-وصله البيهقي[ فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكَسَحه

  ت).قوة.. شجاعة.. بطولة.. جرأة.. َسم ما شئ - سبحان اهللا- 

ثم قال لرسول اهللا: ادخل؛ فدخل رسول اهللا  ،وبقي منها اثنان فألقمها رجليه ،ووجد في جانبه ثقًبا فشق إزاره وسدها به
ρ سيدنا أبو بكر دخل كنس الغار كله ونظفه وبدأ البحث  ]5/397: تخريج مشكاة المصابيح-وصله البيهقي[. ووضع رأسه في حجره ونام)

الغار خوفا من وجود ثعبان أو حية يف الشق، فبدأ يقطع من ثوبه، من إزاره، ويقفل ويسد هذه الشقوق بقي  عن  الشقوق املوجودة يف
  شق وضع فيه كعب رجله). 

(وهو واضع كعبه على الشق لدِغ يف كعِبه فلم حيرك  ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول اهللا  ،فلدِغ، لدِغ أبو بكر في رجله
فقال  ،ِدغت فداك أبي وأميلُ  :قال ،؟فقال مالك يا أبا بكر ρفسقطت دموعه على وجه رسول اهللا كعَبه بقي كما هو يتأمل). 

  .]5/397: تخريج مشكاة المصابيح-وصله البيهقي[ه ومسحها بيده فذهب ما يجد ρرسول اهللا  فتفل عليها ،هاتها

فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا  )،ρنيب خلف الكاَن من دأب أيب بكر يف رحلة اهلجرة أنه كان رِدفـًا للنيب (راكبا 
ابة، كان معروفا يف العرب، فالناس يرون سيدنا أبا بكر، وسيدنا النيب راكب أمامه.. هو (سيدنا أبو بكر كان نسّ الذي بين يديك؟ 

نه يعني به هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب إراكب خلف سيدنا النيب. فيقولون من هذا الذي أمامك) فيقول: 
سبل اخلري يدلين على اخلري، يهديين إىل . - يدلين على اخلري–.. ]3911: صحيح البخاري-[صحيح الطريق، وإنما يعني به سبل الخير

  الطريق، إىل اهللا سبحانه وتعاىل. 

ف بطولة ليست من مواقف البطولة يف حياة سيدنا أيب بكر واملواقف كثرية جًدا، ممكن أنتم يرد على خواطركم اآلن مواق
  ، كل الدنيا تعرف مواقف بطولة سيدنا أىب بكر. لدي حاضرة
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  6
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قال: أما إين ما بارزت أحًدا إال  قالوا: أنت. أنه قال: أخربوين من أشجع الناس؟ عن علي رضي اهللا عنه ،من مواقف البطولة
  . لكن ليست هذه الشجاعة.. من أشجع الناس؟) ،د يبارزين أغلبهقال هلم فعًال أي حنه، ولكن أخربوين بأشجع الناس. (انتصفت م

  قالوا: ال نعلم، فمن؟

  قال: أبو بكر.

  )أبو بكر؟!(استغربوا، 

ق)، منصة جيلس عليها يشرف على الغزوة من فو عملوا عريًشا ( ρدر جعلنا لرسول اهللا أبو بكر. إنه ملا كان يوم ب ،قال: نعم
قالوا من الذي  ،والرسول جلس عليه ،لئال يهوي إليه أحد من املشركني؟ (قالوا عملنا العريش للرسول ρفقلنا من يكون مع رسول اهللا 

  حيمي النيب من أن يأيت مشرك من اخللف لسيدنا النيب؟).

أشجع فهو  ،ال يهوي إليه أحد إال أهوى إليه ،ρاهًرا بالسيف على رأس رسول اهللا ش ،قال: فواهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر
الناس". (قال سيدنا أبو بكر بقي واقفا ميسك يف يده السيف، واقفا حيمي سيدنا النيب أي أحد يأيت ناحية النيب يقتله، أي أحد.. فهو 

  أشجع الناس).

†Óe�çe_�Ý_��}�áçÂ†Ê�Ùa�àÚöÚ_[� �

م يقولون أنت الذى جعلت اآلهلة ولقد رأيت رسول اهللا وأخذته قريش هذا جيبأه، وهذا يُتلِتله، وه" قال علّي رضي اهللا عنه:
ويلكم ( :إهلًا واحًدا؟ قال: فواهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر. يضرب هذا، وجيبأ هذا، ويُتلِتل هذا، ويشد هذا، ويطرح هذا وهو يقول

  ".)؟أتقتلون رجًال أن يقول ريب اهللا

فسكت ، ؟ أمؤمن آل فرعون خري أم أبو بكرمث رفع علّي بردة كانت عليه فبكى حىت اخضلت حليته مث قال: أنشدكم اهللا
رجل وأبو بكر  ،ذاك رجل يكتم إميانه ،واهللا لساعة من أيب بكر خري من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون ،القوم. قال: أال جتيبوين؟

  .- سبحان اهللا العظيم-أعلن إميانه (أين سيذهب منه) 
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  7

N×Ö]�ÿêđeÿ…�ÿÙç₣Ïÿè�áş_�^ğ×Łqÿ…�ÿáç₣×ŁjĞÏÿiş_Łä=[� �

وعن عروة بن الزبير رضي اهللا عنه قال: قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول اهللا 
ρ قال: بينا رسول اهللا ،ρ  يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي ُمعيط فأخذ بمنكب رسول اهللاρ ولوى ثوبه في عنقه ،

و بكر فأخذ بمنكبه، ودفع عن رسول اهللا وألقاه في األرض، وقال: َأتـَْقتـُُلوَن َرُجًال َأن يـَُقوَل رَبَي فخنقه به خنقا شديًدا، فأقبل أب
  واحلديث يف صحيح البخاري.   .]4815: صحيح البخاري-[صحيح اللُه َوَقْد َجاءُكم بِاْلبَـيـَناِت ِمن ربُكْم؟!"

هد له بالشجاعة؟.. الشجعان، سيدنا علّي وسيدنا عمر شهدا له بالشجاعة،  أرأيتم الشجاعة؟ ومن يش ..!سبحان اهللا العظيم
  كان أشجع الناس.

Øñ^–ËÖ]�ØÒ�Ä¶� �

فقط  طالب علم حيب أنلكي نعلم أن بعض من نراهم اليوم ويظن نفسه طالب علم ال عالقة له بالشجاعة، وال بالقوة، 
  .كل الفضائليدنا أبا بكر قد مجع  معنا أن س لذلك سيأيت - سبحان اهللا العظيم- .. هذا صاحب كتب صاحب كتب

: "من أنفق زوجين في سبيل اهللا نودي من أبواب الجنة: يا عبد اهللا هذا خير، فمن كان من أهل ρقال رسول اهللا 
الصالة؛ ُدعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الجهاد؛ ُدعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام؛ ُدعي من باب 

(انظر الناس أصحاب اهلمم العالية متشّوف للمقامات  ن، ومن كان من أهل الصدقة؛ ُدعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر:الريّا
 .]1897: صحيح البخاري- [صحيح قال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول اهللا ما على من ُدعي من تلك األبواب كلها من ضرورة"العالية)، 

  يا سالم ،،،

h]çe_�íéÞ^�� �

الصائمون من باب ؛ ية أبوابمثان ..أبو بكر يقول هكذا، يا سالم لو أحد نودي عليه من هذه األبواب كلها، اجلنة هلا سيدنا
نة وتنادى أنت تأيت لتقف أمامه أبواب اجل .كل باب له اسم  ؛اخل، ااهدون من باب ااهدين.. الريان، املصلون من باب الصالة

  أبواب كلها تنادي بامسك. (اللهم اجعلنا منهم)  ن الثمانيةاألمساء، ختيل أنت أ

: ρ[...] ما على من دعي من تلك األبواب كلها من ضرورة؟ فهل يُدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ قال رسول اهللا 
  !سبحان اهللا العظيم.. ]1897: صحيح البخاري-[صحيح نعم وأرجو أن تكون منهم
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بطولةأبوبكر الصديق... رجل ال  8

Γ�ìðæ†¹]�Øq…�JJ†Óe�çe_�Σ� �

ُخُلق املروءة . وءة رجال، ورجل املروءة أبو بكر رضي اهللا عنهلكل الفضائل، ولذلك إذا حتدثنا عن املروءة فللمر  أبو بكر جامع
من األخالق النادرة. حقيقة فعًال من األخالق النادرة، ألن املروءة عندما نبحث هلا عن تعريف تعريفاا عجيبة جًدا  -يا إخوة- 

   .وبعيدة املنال يف زماننا

أن نبحث عن  ،أحب أن أُؤِخر الكالم عن املروءة إىل احللقة القادمة؛ ألننا حباجة فعًال أن نبحث عن املروءة يف حياتنا ولذلك
هذه شيء  ،املروءة يف أشخاصنا، أن نبحث عن املروءة يف أخالقنا، أن نبحث عن املروءة ىف مواقفنا، املروءة ليست مسألة ُحسن ُخُلق

  .مروءة حىت الكلمة حتتاج منا إىل وقفة فوق ُحسن اخللـُق بكثري،

  ،،،  إخويت

يف حياة سيدنا لتتعرفوا عليها، قبل ما أكلمكم عن مواقف املروءة  ممكن أترككم لتبحثوا عن املروءة؟أنا أحبكم يف اهللا هل 
  ؟يوسف عليه السالم، وحياة سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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Γ�†Óe�çe_�ìðæ†ÚΣ� �

لق زاَد عليك يف يف زماننا نعاين أزمة امسها أزمة أخالق. الدين كله خلق ومن زاد عليك يف اخلُـ 
تعالوا ف ."إنما بعثُت ألتّمَم مكارَم األخالق"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  ،الدين

 .وكيف كانت املروءة يف حياته ،نرى املروءة يف حياة سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه
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1 مروءة سيدنا أبي بكر

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

وأستهديه، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل  أمحُده تعاىل وأستعينه ،إن احلمَد هللا
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

  إنك محيد جميد. ،صليت على آل إبراهيم كما  ،وذريته وأهل بيته ،وأزواجه أمهات املؤمنني ،النيباللهم صل على حممد 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)اظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  ،،،أِحبيت يف اهللا 

[�]�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ� �

  إخويت ،،،

؛ نعم تشعُر أنه كبريك أنه عاَلمك بكر رضي اهللا عنهأنك حني يُذكر سيُدنا أبو  ،وكما ذكرت لك ،توقفنا مع سيدنا أيب بكر
تكون  ،وتصبح مثل أيب بكر ،فتشعر أنه عندما تكرب ،لكن أبا بكر بشر من البشر ،لكنه نيب معصوم ،فوق الكل ρسيدنا رسول اهللا 

  فهذه هي الرجولة اليت حنلم ا. ،قد جنحت يف أن تكون رجال

وإذا كان كذلك يف الصحابة فهو يف األمة كلها،  ،أعظم الناس يقينـًا يف الصحابة هوقفنا مع مواقِفه، يقيِنه، شجاعِته فذكرنا أن
مث جئنا إىل مروءة أيب بكر  وبالتايل يف األمة أبو بكر رضي اهللا عنه. ،ةحابإنه أبو بكر. وإذا ذكرنا الشجاعة فأشجع من كان يف الص

   .ى عليه يف زمانناملروءة مما يُبكَ وذكرت أن ا

ّل صَ - قال رسول اهللا  ،نعاين أزمة امسها أزمة أخالق. الدين كله خلق ومن زاد عليك يف اخلـُلق زاَد عليك يف الدين يف زماننا
  .]45السلسلة الصحيحة: -[صحيح "إنما بعثُت ألتّمَم مكارَم األخالق" على آله وصحبه وسلم:ى اهللا عليه و صل ..- عليه
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2 مروءة سيدنا أبي بكر

�[[Ýø‰ý]�íflÚ_�^è�ÜÓÎø}_�àè_� �

  !..ضاعت.. أين الكَرم؟.. أين اإلحسان إىل الناس؟.. أين الصرب؟.. أين الوفاء؟.. أين األمانة؟.. أين الصدق؟

فقالوا نريدك أن حتدثنا عن  ،حدى الدول الغربية أين منذ زمن ُدعيت إىل ا؛ أضحكينهذا أمر مضِحك ..أحتدث عن املروءة
فكذلك اإلنسان  ،أكلمك عن التقوى والورع!!و خيالف أصال احلالل واحلرام  1التقوى والورع، قلت: التقوى والورع؟! وأنت هنا؟! هذا

ا يف خالق احلسنة وسنوضح لك كيف، مبثال بسيط جدً لق عاٍل جًدا فوق األألن املروءة خُ  ،حني يتكلم اليوم عن املروءة يضحك
  عند اإلمام أمحد بن حنبل مثًال. -ا نقرب هذا األمر وأيضً  –املروءة 

===JJð]…çÃÖ]�êÖ��Ş}]� �

فأرسل خيطب  ،وأختها عوراء ،أرسل أخته لتخطب له زوجة وكانت بنت عمه ..ام أمحد بن حنبل مثًال أرسل خيطباإلم
 )،؟!أكانت أختها تسمع( .."العوراء" )ها تسمع؟أكانْت أختُ ( :قال )،خطبتها لك وقد قِبَلتْ ( :وقالتفعادت أخته  ..السليمة

  .)إين أخشى أن ينكسر قلبها ،العوراء يل اتركي السليمة واخطيب ،اذهيب( :. قال)نعم( :قالت

  هذا؟عد يل يف حياتك موقف مروءة واحد فعلت فيه أمر كتقدر تَ  :أنا أريد أن أسألك بصراحة

==[[JJ…çßÖ]�`Ë�_�àÚ�VÙ^Î� �

(أسأل اهللا أن  -مرض جلدي- وجدها ُأصيبت بالبهاق  تزوج امرأة ويف ليلة البناء -امن مواقف املروءة أيضً - يذكر أن رجال 
وتعامى مخس عشرة سنة حىت ، فتعامى قال: من أطفأ النور..؟؟!! - رأت يف عينيه- فلما نظر إليها حزنت  ،يشفَي كل مريض مسلم)

  ألنه رأى فيها عيًبا.  ،لكي ال يكسر قلبها ،وهي تظن أنه أعمى ،تتما

^â‚qæJJ�ð^q†Â�Hð^âç�===� �

ذهب  "،هاهنا" :قالت ،إين هويتك فتزوْجين. قال أين بيت أهلك يرمحك اهللا :امرأة خرجت خلف رجل من العلماء قالت له
عشرة سنة، ومل أتزوج عليها كي ال أكسر قلبها، سنسرد قال فاحتملتها مخس  .إىل أبيها خطبها، تزوجها وجدها شوهاء، عرجاء

موقف مروءة واحد  ..ابن أّمك وأبيك ،شقيقك ،وأمتىن أن تقول يل موقفا واحدا كان فيه مروءة مع أخيك ،عشرات املواقف يف املروءة
  يف حياتك.. واحد فقط يف حياتك يف عمرك  كله حىت نسميك رجال عندك مروءة؟؟!! 

                                        
  قصد فضيلة الشيخ أنه يرى من يرتكب احملرمات، فكيف حيدثه عن الورع قبل أن يعرفه باحلالل واحلرام!ي 1
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3 مروءة سيدنا أبي بكر

���ÔÊý]�ím�^u�� �

شة: ملا أنزل اهللا آيات يف قالت عائ .وكيف كانت املروءة يف حياته ،رضي اهللا عنه تعالوا نرى املروءة يف حياة سيدنا أيب بكر
أبًدا بعدما قال ما قال يف فقال: واهللا ال أُنفق على مسطح شيًئا  ،كان أبو بكر الصديق يُنفق على مسطح بن أُثاثة لقرابته منه  براءيت

ْفكِ  كما قال اهللا عز وجل:  ؛ρ حبيبة النيب يدتنا وأمنا أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها،اام س موقف عائشة؛ } {ِإن الِذيَن َجاُءوا بِاْإلِ
ٌر َلُكْم...ُعْصَبٌة ِمْنُكْم  َال َتْحَسُبوُه َشرا { -بالكذب– ن كمسلمني وعلمنا حن ،عىن وضحت أمور كثرية، ي]11النور:[ }َلُكْم َبْل ُهَو َخيـْ

  .أشياء كثرية

/���ßÖ]�ìðæ†Úρ�/� �

اهللا بن أيب بن  عبدمع  ρ النيب ،.. مروءة سيدناρفمن باب أوىل مروءة سيدنا النيب إذا كنا سنضرب مثاال مبروءة أيب بكر 
قال: زوجة نبيكم باتت ال و  ،اهللا بن أيب بن سلول زعيم املنافقني هو الذى توىل ِكربه هو الذي نشر اخلرب زعيم املنافقني.. عبد سلول،

ا أنزل ا أو ثالثني يومً ربنا سبحانه وتعاىل بعد تسعة وعشرين يومً  ،ندري أين، مث أتت مع رجل غريب، اهللا برأها من فوق سبع مساوات
ْفِك}براءة السيدة عائشة يف عشر آيات، أا بريئة    .. بالكذب. {ِإن الِذيَن َجاُءوا بِاْإلِ

 ،اهللا بن أّيب بن سلول اهللا بن عبدِ  جاء ابنه عبدُ  ،عندما أتت الوفاُة عبَد اهللا بن أّيب بْن سلول ،ρنا النيب أن سيد :الشاهد هنا
ذهب ليصلي  ،ن تصلي على أيبقال: يا رسول اهللا أُريد قميصك حىت أُكِفن فيه أيب، قميصك الذي يلي جلدك، فأعطاه، أريدك أ

  عليه..

 -زوجتك فقط ليس-رجل ام زوجتك  )،؟تفعلسماذا  ..مكانه لو أنت( :ذه سنسألكم يف حلقاتنا هودوما كما قلت لك
من أحُب الناس إليك يا رسول اهللا قال: عائشة. حبيبته،  ،لمصلى اهللا عليه وس الرسول ملا ُسئل (صّل عليه).. هذه زوجة حبيبك،

   ا، يتهم زوجتك، حبيبتك أا زنت!ُحيبه

، حبيبتك فقط، هذه بنت صاحبك.. صديِقك.. رفيِقك.. أخيك.. سندك، يبقى اجلرُح زوجتك ال.. ال.. هذه ليست ..ال
  ا ألمهات املؤمنني. ا للدعوة، وجرحً ا ألخيك، وصديقك، وصاحبك، وجرحً ا كحبيب، وجرحً ا كزوج، وجرحً جرحً 

ِطين قميَصك أتكفن فيه! وجاء بعد ذلك قال لك: أع ..بعد ذلك اكتشف أا بريئة متاًما، بيقني ،لو أن رجال ام زوجتك
ودعا  ،صحيح أم ال؟؟  لكن من مروءة سيدنا النيب أعطى له قميَصه )امحد ربنا.. ،خري أين مل أقتلك(يا عم! باهللا عليك ماذا تفعل؟؟! 

  له أن يغفر ربنا له.. 
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4 مروءة سيدنا أبي بكر

Γ��†Óe�çe_�ìðæ†Úτ�Σ  

ا لسيدنا أيب بكر،  مثال: أن مسطح بن أُثاثة كان قريبً كما قلت لكم هذا املوقف علَمنا الكثري والكثري جًدا، ف  ..سيدنا أبو بكر
ا تعطيه مرتبً  مبعىن ،تكفله ..ا يف مراحل التعليمكان سيدنا أبو بكر يكفله، الكفالة هذه تعين أنك ترى طالب علم، داعية فقريا، مبتدئ

   .بكريدنا أيب ا، كل شهر يصل له كذا، حىت يتفرغ هللا، مسطح بن أُثاثة كان متفرغا ومكفوال من سشهريً 

ا كل شهر يصله مبلغ. مسطح بن أُثاثة خاض فيمن خاض. والناس انقسموا نصفني، ا شهريً سيدنا أبو بكر كان يدفع له مرتبً 
من أخالقيات املروءة العجيبة، سيدنا أبو أيوب عندما قالت زوجته له: أََوبَلغك ما ُحيَّدُث عن عائشة؟ قال: نعم.  !سبحان اهللا العظيم

ولو أنين مكان صفوان ما كنُت فعلُت،  :قال .واهللا ،قالت: ال ،ة أُكنِت تفعلني؟قال: أبِاهللا لو أنك مكان عائش ،وماذا قلت؟قالت: 
  . ُة أفضُل منِك وصفواُن أفضُل مينوعائش

انه لو كنت أنت مك ،عندما خيطئ أحد ضع نفسك يف مكانه وظروفه، والضغوط اليت عليه ..؟ا عمرك عملت هذا األمرأيضً 
ًرا  هل تفعل؟ سيدنا أبو أيوب فعل.. وهذا  كالم ربنا جّل جاللُه قال: {َلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظن اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخيـْ

 ..عندما تسمع الشيخ فالن عمل كذا، تسأل نفسك لو كنت أنت هل تفعل كذا؟ ال أنا ال أفعل، ]12 النور:[ َوقَاُلوا هَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن}
ُحسن الظن باملسلمني وسوء الظن بالنفس من  فالن عمل كذا.. لو أنت مكانه ماذا تفعل؟ .هو هذا أنت ال تفعل والشيخ يفعل؟!

  أنواع املروءة املفقودة أيًضا. 

يقولوا فعلت، وناس يقولوا مل تفعل. قلنا إن األمة انشقت نصفني: ناس  ،خاض مسطح بكر عندما الشاهد: إن سيدنا أبو
ة نبيه، وإمامه، وقدوته، ومتبوعه، وسيدنا أبو بكر ُجرح، ابنته، وزوجة صاحبه، وزوج ،(لعنة اهللا على املنافقني) فمسطح قال: زنت

 قال: واهللا مسَِعْت. ،ذا الكالم؟طح ملاذا قلت هذا؟ من أين أتيت ، فلما قال واحد: تعال يا مس.. ُجرح.. ُجرح صراحةوحبيبته، ُجرح
  أليَس هذا ما حيدث عندنا؟ 

  من أين أتيت ذا الكالم؟  - 
  واهللا مسعت.   - 
  ممن؟  - 
   الناس بتتكلم. ..بلغين - 
  من الذي يتكلم؟  - 
  يعين.. (أقوال تتناثر).   - 
  يعين هل ينفع أن دم البيوت، ونعذب الناس رد كالم؟! - 
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5 مروءة سيدنا أبي بكر

{َوَال يَْأَتِل ُأوُلو  :فنزل قول اهللا جل جالله ،أنا يف حايلقال له: إذن كن يف حالك و  ي اهللا عنهرضبكر شاهد: سيدنا أبو ال
ُحوا َأَال ُتِحبوَن َأْن يـَْغِفَر اللُه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصفَ  َهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللهِ اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَعِة َأْن يـُْؤتُوا ُأوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلمُ 

د النفقة إىل فأعا ،فقال أبو بكر: بلى واهللا إىن ُألحب أن يغفر اهللا يل !سبحان اهللا العظيم.. ]22 النور:[ َلُكْم  َواللُه َغُفوٌر رَِحيم}
   .مسطح

��íe^v’Ö]�íe^rj‰]�íÂ†‰��� �

جمرد ما نزلت اآلية وكأا ِعتاب لسيدنا أيب  اهللا، مع كالم اهللا، مع القرآن؛ بن الصحابة كانوا وقّافني مع كتاعندما نقول: أ
، كرام }أولو الفضل{نه صاحب فضل وليس أي أحد نقول عليه أ ،اب الفضلأصح ..{َوَال يَْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَعِة}بكر 

   را... فهم فو "بلى ُأحب أن يغفر اهللا يل" بكر لآلية، اخلـُلق، وأنا أقول ذلك تتعجب من سرعة استجابة سيدنا أيب

{َمْن َذا الِذي  سك، إنه عندما مسع أبو الدحداح رضي اهللا عنه:ا ينبغى أن تسأل عنها نفن ميزة الصحابة وهذه أيضً أنا قلت أ
{َمْن َذا الِذي يـُْقِرُض اللَه قـَْرًضا مسعت  نتَ سريًعا قال: أقرضت ريب حائطـي. أ .]11 الحديد:[ }ْقِرُض اللَه قـَْرًضا َحَسًنا...يُـ 

  كم مرة؟ وما هزت فيك شعرة عمرك قررت أنك تُقرض ربك قرًضا حسًنا؟ َحَسًنا...}

ا ُتِحبوَن...{َلْن تـََناُلوا اْلِبر َحت عندما مسع طلحة  سبيل يل إّىل بـَريُحاء هي يف قال إن أحب ما .]92 آل عمران:[ }ى تـُْنِفُقوا ِمم
سبحان اهللا - ؟ ومع ذلك تتصدق مبا ال حتب، عندك بطانية قدمية{َلْن تـََناُلوا اْلِبر َحتى تـُْنِفُقوا ِمما ُتِحبوَن...}كم مسعت   اهللا؛

  الصدقة تبني أخالقيات اإلنسان..  -العظيم

.. عجٌب من العجب أن يكون "من العجبوأما لذة الصدقة فعجٌب "يف كتاب طريق اهلجرتني:  لذلك قال ابن القيم رمحه اهللا
لديك شيء حتبه وتعتز به، وتتصدق به على فقري.. فقري قد ال يقدرها قدَرها، ويبقى هذا الشيء عزيزا عليك لكنه هللا الكرمي الذي 

فه هو نه أعطى ملن آذى بنته، وطعن يف شر روءة سيدنا أيب بكر ليست فقط يف أيعلم هذا من قلبك وجيازيك عليه، ولذلك فم
  شخصًيا، وشرف نبيه، يف ِعرض نبيه، لكن مروءته أنه عندما مسع اآلية انطلق وأعاد إىل مسطح النفقة!   
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6 مروءة سيدنا أبي بكر

Γ��l^fnÖ]�Øq…�JJ†Óe�çe_Σ  

  ،،، إخويت

  أنا أحبكم يف اهللا.

 ؛ثبات ،للثبات مواقف ..ولكن بقيت مواقف ،والكالم عن سيدنا أيب بكر ال ينتهى وكأىن أستعجل نفسي ألنطلق إىل عمر
  .لثبات فرجل الثبات هو أبو بكر رضي اهللا عنهإذا كان للرجال مواقف يف ا

 ρمات وأبو بكر بالّسنح فداه أبي وأمي ونفسي رسول اهللا  ρأن رسول اهللا  ρعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النبي 
ت رسوُل اهللا، قالت: وقال عمُر واهللا ما كان ، فقام عمر يقول: واهللا ما مات.. واهللا ما ما- مكان خارج املدينة- الّسنح بالعالية 

  .]3667صحيح البخاري: -[صحيح "وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدَي رجاٍل وأرجَلهم ،يقع في نفسى إال ذاك

��hç×ÏÖ]�géfu�JJ�]�Ùç‰…��� �

كان  ،]159 آل عمران:[ للِه لِْنَت َلُهْم}: {فَِبَما َرْحَمٍة ِمَن اربُنا أثىن عليه قال ρب اهللا، خليل اهللا، سيدنا النيب سيدنا النيب حبي
سنة..  نبني الصحابة مدة الدعوة ثالثا وعشري ρلّينـًا للصحابة، كان حبيبا للصحابة، كانت الصحابة حتبه وتألفه، ولقد عاش الرسول 

ذا كلمة طيبة، ويثين على ، ويكلم هب من هذا، ويُهدي هذا ويتحمل هذاويتقر  ،ويرقي ابن هذا ،ويزور هذا ،قريبا منهم حيب هذا
  هذا.

ما رآين إال تـََبسم، وال حجبين منذ أسلمت، وكنت أظن أين  ρسلمت كان رسول اهللا سيدنا عمرو بن العاص يقول عندما أ
  حىت ظننت أين أحب الناس إليه، فقلت له يوًما من أحب إليك أنا أو أبو بكر قال: أبو بكر. ..اس إليهأحب الن

لنيب، كل ظن أنه أحب الناس إىل ا ،قرب النيب له، وعندما ابتسم له أن سيدنا عمرو بن العاص من كثرة :الشاهد من احلديث
والقرآن ينزل، والرسول يتلو  ن سنة.إن ثالثا وعشري ؛ املهم،ρ، من عظمة خلـُق النيب م أحب الناس إىل النيبالصحابة كانوا يعتقدون أ

وحيدثهم، فالصحابة مل يكونوا يتصورون  م، يصلي ج معهم، يعتمر معهم، جياهد معهم،عليهم القرآن، والرسول يسافر معهم، حيُ 
  احلياة بدون النيب، وهلم حق كيف تعاش احلياة بعد النيب؟!

ا، ضع نفسك ا أن تتصور لو أنت كنت موجودً وأنا أريدك أيضً  ،فلما مات سيدنا النيب كانت صدمة.. صدمة أطاحت بالعقول
  ؟بعد ذلك اهللا ال يوجد رسولكيف   ،ا لك النيب مات، ماذا ستقول؟ ماذا تعين مات؟ ما قصدكم؟ ال أفهممكان عمر، وقالو 
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7 مروءة سيدنا أبي بكر

وقال هلم أبًدا  ،وقف وسط الناس ρناس كلهم اجتمعوا عند بيت النيب عندما خرج ال ،أمر يذهب بالعقول. لذلك سيدنا عمر
د فيقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات. مل ُميت، والناس أنفسهم مل إمنا ذهب لربه كما ذهب موسى أربعني ليلة، وسيعو  ،مل ُميت

  يصدقوا أنه مُات.

نه مل : يا ليت؛ هم يريدون أن يصدقوا  أزالوا كلهم منصتني لسيدنا عمر هكذا يسمعون منه، صامتني كل يف نفسه يقول وما
يصف وضع الصحابة فمن واضٍع يده على رأسه، ومن باٍك،  عندما تنظر للصحابة سيدنا أنس ".مل ُميت"ُميت. سيدنا عمر ظل يقول 

ا أبا أو راقد على الرتاب ودافن رأسه، ومن منتحب، ومن صارخ، ومن أغمي عليه، ومن جاء جيري، وضع صعب!! ختيل أيضا سيدن
ابة من ينتحب، ومن ا والصحجاء من اخلارج مر وجد سيدنا عمر واقفً  ،! كان بالسنح عند زوجة لهبكر وقد دخل على هذا الوضع

  ثبات قلب أيب بكر!!!ظر إليهم ودخل على سيدنا النيب. يا ليبكي، ومن يصرخ، ومن يتمرغ، ن

ة. ثالثا وعشرين سنة. يعين ثالثا وعشرين سن ..ألنه هو بالذات كان أقرب الناس للنيب ؛هو بالذات أصعب شيء عليه
را، وال غزوة، وال حجا، وال عمرة، إال وهو جبوار النيب كيف يدخل، ويرى مل يضيع سفرا، وال حض ،ρبدقائقهم، وثوانيهم مع النيب 

  النيب وقد قـُبض؟!

   . أترككم لتتخيلوا املوقف، وألقاكم يف احللقة القادمة لنعرف ماذا فعل؟؟!الثبات.

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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وموت النيب يف كفة، فطاشت األمة،  ،األمُة كلها كانت يف كفة !سيدنا أبو بكر وَزن األمة
األمة ضاعت.. كل األمة تقول: ال، فجاء سيدنا أبو بكر فوزن األمة.. أيقظ األمة وقال أن 

َقِلْب َعَلٰى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضر اللَه َشْيًئا} {َوَمنْ النيب قد مات. هذه هي احلقيقة،  "من  .. يـَنـْ
  ". كان يعبد محمًدا فإن محمًدا قد مات

سيدنا أبو بكر يف مواقف الثبات تستطيع أن تُعد له حياته، كلها ثبات. وهذه هي البطولة؛ 
الثابت الذي  ليست الرجولة والبطولة والفتوة أنك تثبت يف موقف وتقع يف عشرة. ال.. بل

 يثبت دائًما من األول إىل اآلخر
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ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  ة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالاحلمَد هللا 

  أما بعد.. فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئاالصً اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خ

�†Óe�çe_�l^fmτ���ßÖ]�lçÚ�‚ßÂρ� �

  ،،،أِحبيت يف اهللا 

احلديث عن وفاة النيب، حديث صعٌب شاٌق على النفس، والصدق فيه جيعل اإلنسان َحيرص على أن يرتك احلديث عنه، ألن 
ه من عاشروه، تعالوا نسوق السياق.. أشرت قبل ملفكيف احتَ  ُحيتمل احلديث عن هذا األمر، وتأمل إذا كان ال تمل؛حيُ  املوقف ال

ستطاع ُمستطاع)ليُ  ،ذلك إىل كالم الرافعي قال: (وهلذا خيلق اهللا الصاحلني
ُ
   .ثبَت م أن غري امل

=JJDÄéŞj‰_�÷E�VØÏi�÷� �

 . تستطيع!ال. .)ال أستطيع( :حىت ال تستطيع أن تقول بعد هذا .يثبت م أن غري املستطاع مستطاعهناك رجال خيلقهم اهللا ل
تقول بعد  الثبات عند فراق األحباب، ربنا سبحانه وتعاىل خلق سيدنا عثمان ليختم القرآن يف ركعة حىت ال ر استطاعسيدنا أبو بك

  سيدنا عثمان استطاع. فسنقول لك: ال..، أنت تستطيع ألنفإذا قلت: ال أستطيع،  ،ال أستطيع :ذلك

ال أقدر أن أثبت يف وسط هذا اجلو كله، وهذا الكالم الكثري  (ها، وُترتك وَتشعر بأنك وحدك ال تقل: عندما ختذلك الدنيا كل
  . )ال.. تستطيع(نقول لك: )، كله
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ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  2
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نفاقًا،  ، واألمه كلها كانت تقول القرآن خملوق، بعضهم يقوهلا"القرآن كالم اهللا" :بن حنبل وقف وحده يقولااإلمام أمحد 
وقف وحده.. (خيلق اهللا الصاحلني ليثبت م أن  وبعضهم يقوهلا هروبًا من القتل، وبعضهم يقوهلا اعتقاًدا، وبعضهم يقوهلا طلًبا لدنيا.

ستطاع ُمستطاع)
ُ
  .غري امل

كما   بكر ثبت، تمل، لكن سيدنا أبااملوقف ال يطاق، ال حيُ  فكذلك هنا سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه، عندما ترى املوقف..
  قلت لك: َمر فَوَجَد الصحابة منهم من يبكي، وينتحب، وعمر  خيطب، نظر إليهم وتركهم ودخل إىل سيدنا النيب.

érÂ�l^fm{{{{{{{{{{{{{{�g===� �

ميتاً، والذي  ثم قال بأبي أنت وأمي، طبت حياً  ،فقّبله ρاهللا  فكشف عن رسول "السيدة عائشة رضي اهللا عنها تقول: 
صحيح -[صحيح ها"ت التي كتبت عليك فقد م أما الموتة، "]3667صحيح البخاري: -[صحيح" يذيقنك اهللا الموتتين أبًدا بيده ال نفسي

 ].1241البخاري: 

حيتضن النيب بعد أن خرجت روحه إىل الفردوس.. يقبله ويكلمه! سبحان  أن أنا ال أتصور كيف استطاع سيدنا أبو بكريااه.. 
  وب! ثباُت عجيب!ت القلثب يُ  من

أنا قليب معك.. لكن أنا أقول أنك ( :أما املوتة اليت كتبت عليك فقد ذقَتها..) كأنه يقول لسيدنا النيبوخرج.. انظر الكالم.. (
 والذي نفسي بيده ال يذيقنك اهللا "،هامتأما الموتة التي كتبت عليك فقد ".. )ا.. انتهينا من هذه اليت كنا خناف منهالن متوت ثانيً 

  ن نفسه وخيفف عن نفسه.مئِ طَ املوت بعد ذلك أبًدا خلود.. كأنه يُ 

ÌÖ^£]�^ãè_�JJ†ÛÂ�^èH��ÔŽ×ł‰5…�î×Â� �

 -انتظر قليالً - على ِرسلك..  (سيدنا عمر حيلف ويقول: واهللا مل َميُت)خرج فقال: يا عمر.. أيها الحالف على ِرْسِلك.. و
أيها الناس.. فرتك الناُس عمَر،  لتفت إىل الناس (سيدنا أبو بكر) وقال:يا عمر أنصت (فلم ينصت عمر). فا ،(فلم يسكت عمر)

فقال أبو بكر (رضي اهللا عنه) بعد أن حمد اهللا وأثنى عليه، قال: من كان يعبد محمًدا فإن  وأقبلوا على أيب بكر، فجلس عمر.
{َوَما ُمَحمٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن  .]3667 صحيح البخاري:-[صحيح محمًدا قد مات، ومن كان يعبُد اهللا فإن اهللا حي اليموت.

ْبِلِه الرُسُل  َلْن َيُضر اللَه َشيْ  ۚ◌ قـَ َقِلْب َعَلٰى َعِقبَـْيِه فـَ َقَلْبُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ  ًئا َوَسَيْجِزي اللُه الشاِكرِيَن}َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انـْ
  .]144آل عمران: [
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ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  3
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مثل ما نقول هكذا.. جاء قطار يريد أن مير عليك، أحيانًا  مبنتهى الثبات يقول هذه الكلمات، وكلمة حق راِدعة يف موقفها.
بد من إحداث  ، فكان البقوة، جيّرك حىت ينقذكأحدهم يبعدك  أن فعال.. وإمنا ين .)لو مسحت .. انتبه(فال ينفع أن يقول لك أحد: 

 ز األحالم واألوهام والرغبات، الصدمة باحلقيقة.هذه الصدمة العصبية لينتبه الناس وخيرجوا  من حي  

  أين أنت.. وماذا تفعل؟! لك: يقولأن  أقول: كم حنتاج أنا وأنت إىل أحد يوقظنا ذه الطريقة.أيًضا و 

íÚù]�áÿ‡æ�†Óe�çe_�^Þ‚é‰� �

وموت النيب يف كفة، فطاشت األمة، األمة ضاعت.. كل األمة تقول: ال،  ،ألمة، األمُة كلها كانت يف كفةسيدنا أبو بكر وَزن ا
هذه هي احلقيقة،  ،تقبلوها اقبلوها أو ال قظ األمة وقال هلم احلقيقة.. وهي أن النيب قد مات.اء سيدنا أبو بكر فوزن األمة.. أيفج

َقِلْب َعَلٰى َعِقبَـْيِه فَـ   . (هذه هي الصدمة باحلقيقة).""من كان يعبد محمًدا فإن محمًدا قد مات ..َلْن َيُضر اللَه َشْيًئا}{َوَمْن يـَنـْ
  اثبتوا. :، البد أن خيرج أحد من اال ليبقى هو ثابتا فيقول للناسزال وتز األرض يهتز كل الناسعندما حيدث زل

"واهللا  قول السيدة عائشة رضي اهللا عنها: فنشز الناس يبكون.ألجل ذلك ت هذا كان موقف من مواقف الثبات، عزيز جًدا.
لكأن الناس لم يعلموا أن اهللا أنزل هذه اآلية حتى تالها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشًرا من الناس إال يتلوها، 

يت إلى األرض حين سمعته تالها علمُت أن هو أحتى و واهللا ما هو إال أن سمعُت أبا بكِر تالها فُعِقرت حتى ما تَقّلني رجالي، 
  .]4452صحيح البخاري: - [صحيح النبي قد مات"

  .- سبحان اهللا العظيم- دنا أبو بكر القصة وبّنيَ األمر مل يستطع أن يصدق إال عندما وضح له سي

الرجولة والبطولة والفتوة  ليست وهذه هي البطولة؛ سيدنا أبو بكر يف مواقف الثبات تستطيع أن تُعد له حياته، كلها ثبات.
  ال.. بل الثابت الذي يثبت دائًما من األول إىل اآلخر. أنك تثبت يف موقف وتقع يف عشرة.



 
 

www.yaqob.com                     15لي وفصلي_أص                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  4
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ارتَدت العرب  ρمات الرسول  عندما، وهو موقف حروب الردة :من مواقف الثبات لسيدنا أيب بكر رضي اهللا عنهموقف آخر 
وقرر سيدنا أبو بكر  وال يوجد زكاة. ،ρة كنا ندفعها للنيب، والنيب مات، قالوا: الزكا بائل العربية ارَتّدت.كل العرب كل الق  قاطبًة..

  لنا بالعرب من طاقة.  سيدنا عمر وقف له، قال: أتقاتل العرب؟! ما أن يقاتل املرتدين. رضي اهللا عنه،

 أنفذوا بعث أسامة""وهو ميوت قال: صلى اهللا عليه وسلم  -صّل عليه-زال جديًدا.. مات النيب قريًبا.. والنيب  (اجلرُح ما

، وكأن رسوَل اهللا "أنِفذوا بعَث أسامة". كان الرسول رتب جيش وجعل على قيادته أسامة فقال: ]2/552فتح الباري البن رجب:  -[صحيح
ρ   ذا اجليش، أي جيهزه لسيِدنا أيب بكر، ولكنها إشارات مل يفهمها أحد يف وقتها.كان يعمل ليقاتَل املرتدين  

واجلُرُْح شديد، ينزف بغزارة، والعرب ارتدت، والدنيا اهتزت، ماَدت األرض حتت أْرجل الصحابة، ماذا  ρالرسول تويف.. مات 
  سيفعلون؟!

êÖ^Û�e�^ãj×i^ÏÖ��éµ��jÖ„}�çÖ��]æ==� �

: "واهللا لو خذلتين -رضي اهللا عن سيدنا أيب بكر- قوله  بّينها لكوقف الصحابة يف موقٍف وسيدنا أبو بكر وحده يف موقف، يُ 
  . يقول لو يدي اليمني هذه مل ترَض أن خترج معي لقتال املرتدين لَقطعُتها. مييين لقاتلتها بشمايل".

، ولكن يف ، رضي اهللا عنه]3791سنن الترمذي: - [حسن صحيح "أرحم أمتي بأمتي"وهو سيدنا أبو بكر رقيق أن  أرأيت كيف
  هو رجل هذا املوقف.  ،قف الشّدة، مواقف البطولة، مواقف الرجولة، فسيدنا أبو بكر هو رُجلهاموا

قتل أن يُ  ρكيف؟ أليس قد ى رسول اهللا (ال: ق، )نعم( قال:، )أتقاتل العرب؟(قال له: جاء سيدنا عمر و  :يف حروِب الردة
  .)ا.. والزكاة من حقهاإال حبقه(فقال سيدنا أبو بكر: ، )من قال ال إله إال اهللا؟

حبقها  "ال إله إال اهللا"ل يقو  فيجب أن أريُد أن أقاتَل من قال ال إله إال اهللا، سيدنا أبو بكر زاد له النص قال له: "إال حبقها".
  ليس كالًما باللسان فقط.. "إال حبقها".

� �
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ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  5
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سيدنا أبو . ر لك األدلة على ذلك)علم الصحابة مطلًقا سيدنا أبو بكر (وسأذكُ فإذا تكلمنا عن الِعلم فأبو بكر رجل الِعلم.. أ
ستقاتل من؟! هؤالء العرب مجيعهم؟! وتقاتلهم على ماذا؟! ألجل الزكاة؟!  بكر يف حروب الردة، الصحابة كلهم بدأوا يتكلمون:

  ليست مشكلة!..

  .]1399: حيح البخاريص-صحيح[  "واهللا ألقاتلن من فّرق بين الصالة والزكاة"قال: 

=[êu�^Þ_æ�àè‚Ö]�“Ïßè_� �

في رواية [" "واهللا لو منعوني عقاًال كانوا يؤدونه إلى رسول اهللا ألقاتلنهم عليهواهللا.. (روايات مأثورة عن سيدنا أبو بكر) 

  كال واهللا! ]5/397 :ة المصابيحتخريج مشكا-وصله البيهقي[ ؟"وأنا حي ]الدين[أينقص "، ]1218: تحقيق رياض الصالحين- (عناقا) وهي األصح

  (فقال كلمة شديدة أرغب عن ذكرها) أرأيت الكلمة.. أينقص الدين وأنا حي؟!

  كيف ينقص الدين يف بيتك.. يف زوجتك.. يف أوالدك.. كيف ينقص الدين يف شغلك؟

  فعل؟!.. ال أقدر عليهم.ماذا أ :تقول - 
  ال.. أنت تقدر عليهم. - 
 قدر؟!أال  - 
  و بكر استطاع.ال.. تقدر، سيدنا أب - 
 هل أحارم؟! - 
ذا يف البيت (أنت يف ائيا، األمر ال حيتمل ه ..ال ال ال، ال ،حتارم، أنت تستطيع، ال أقول لك قاتلهم واقتلهم ال.. ال - 

تمل أن تَنكر، وأن تُغّري، وأن تثُبت، وأن َمتَنع أن ينقص الدين يف بيتك، أن ينقص الدين يف مكان أنت البيت) لكن حي
  جد فيه، كن رجال يا رجل.متوا

صحيح -[صحيح(وحدي) "والذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفذ سالفتي" " أينقص الدين وأنا حي؟!

  ."]2731: البخاري
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ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  6

  -أبو بكر رجل اإلخالص-اهللا وعونه إلخالص أيب بكر، وبدأ فعًال يف إنفاذ بَعِث أسامة.. أرسل أسامة بن زيد وكان توفيقُ 
يشه رجٌل واحد، وعاد جبيشه إيل قتل من جَ أسامة بن زيد قائًدا جليش املسلمني فقاتل عشرين قبيلة يف كل صحراء العرب، ومل يُ  فخرج

  .بركة الثبات والقوة يف دين اهللا سبحانه وتعاىل. .!سبحان اهللا العظيم.. َم وَردََع األعراباملدينة، َأَسَر وَغنِ 

Γ�†Óe�çe_JJ�Ö]�Øq…�Å…çΣ� �

  يت ،،،مث إخو 

   .(تـََوٍق ُمْستْقًصى على َحَذر): إذا كان للورع مواقف، وملواقف الورع رجال، فأبو بكر رجل الورع، والورع كما يعرفه العلماء

   ؟ماذا يعين الورع - 
  واضح أم أترجم؟ . توِق مستقًصى على حذر. - 

  . صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم ..- صّل على سيدك النيب-سأترجم.. 

   .والُتقي حبذر .أي إىل أقصى حد :)ىمستقصً ، (يعين تقوى :)تَوقٍ "، (ستقًصى على حذرتـََوٍق م"

��ØËÖ]�ë‡�ÝøÒ��� �

وهلذا خيلق اهللا "عندما يتكلم على الرجال يقول:  -عليه رمحة اهللا- وهذه اجلملة تأيت معنا كثريًا ملصطفى صادق الرافعي 
ف عن الشهوات كما يصرف عنها املرض، وتكسر النفس كما يكِسرها تصرِ  ،الصاحلني وجيعل التقوى فيهم إصابٌة كإصابة املرض

   كالم مثل الفل.. ".ه من الوهم إىل احلقيقةفقد الشيء ما هو به من شيء، فرتد املرض، وتُ 

  قل ثانيًة. :قل يل - 
  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. صل - صّل على سيدك النيب-حسنا  - 

وهلذا خيلق ( ، من الرافعي وهو يقول ماذا؟جًدا، لكن هذا التعبري رائع جًدا، هذا التشبيه بليغ جًدا كثريا  التقوى كثر فيها الكالم
  عنده تقوى. ماذا به؟. ا بالتقوى، يكون مريضً )كإصابة املرض  وجيعل التقوى فيهم إصابة ، الصاحلنياهللا
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ي بكر.. رجل الثباتسيدنا أب  7
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د الشيء ما هو به من شيء وترده فقِ وتُ  ،كسرها املرضوتكسر النفس كما ي ،تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها املرض
  من الوهم إىل احلقيقة.

  ماذا يعين؟

  .احللقة القادمة سنشرح إن شاء اهللا

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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 ةذبن
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إذا قلت في كتاب اهللا ، سماء ُتظلنيأي أرض تُقلني، وأي "رضي اهللا عنه  أبو بكر قال
  برأي" 

َورَع.. ورَُع.. اليوم جتد الشباب يُفيت يف الصغرية والكبرية، يتكلم يف الصغرية والكبرية، يفسر 
ويؤلف.. وسيدنا أبو بكر يقول: أنا؟.. أنا أتكلم يف التفسري؟! ال أستطيع. إذا قلت يف آية 

 يف كتاب اهللا برأيي.
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1 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  نبيه املصطفى حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.  على الذين اصطفى ال سيما  وكفى وصالًة وسالًما احلمَد هللا

  فإخويت يف اهللا ،،،أما بعد.. 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظّله، ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيًئااحلًا واجعله لوجهك خالصً اللهم اجعل عملنا كله ص

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

وحبيبه فالصحبة معه، والعيش معه، والتنقل يف  ρس بصحبة سيدنا أيب بكر، أبو بكر رضي اهللا عنه صاحب النيب ما زلنا نأن
وأصحابه، هذا اتمع الرباين  ρإىل املدينة حيث عاش النيب إنين أريد.. أشتهي أن ننتقل بأرواحنا إىل هناك،  ؛أخباره ممتع.. ممتع

فدعونا نعيشها بأحالمنا، نعيش معهم  ..األول، اإلسالم على أصوله، عاشوا اإلسالم كما ينبغي، كم نشتهي لو عشنا هذه الفرتة
  بأخبارهم.

Γ�Å…çÖ]�Øq…�JJ†Óe�çe_�Σ� �

كان أْورَع الناس يف اخلري.   ، رضي اهللا عنه،يُذَكر الورع، يُذكر أبو بكروحني  ىب بكر رضي اهللا عنه: رجل الورع؛ووقفنا مع أ
  ولكننا وقفنا مع مجلة للرافعي يف الكالم عن التقوى، حني عرّفنا الورع بأنه (تـََوٍق مستقًصى على َحذر).

 !سبحان اهللا العظيم "..بة املرضكإصا  ،وجيعل التقوى فيهم إصابة ،وهلذا خيلق اهللا الصاحلني"...قال:  ،تـََوٍق.. تقوى، التقوى
ُخيتار للتقوى.. يُنتقى  الرجل من الصاحلني ميرض بالتقوى.. أو ُمترِضه التقوى.. أو يُبتلى بالتقوى.. يعين ربنا سبحانه وتعاىل جيعل
  نع لكي يكون تقًيا، تصنعه التقوى!للتقوى.. ُيصطفى للتقوى.. ُيص
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2 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع
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َتْصِرف النفس عن الشهوات كما "مصطفى صادق الرافعي، ملاذا شبه التقوى كأا مرض؟ حىت تفهم ما قاله؟  انظر لكالم
  ماليش نِفس) ال أريد. (ليس يل شهية :فماذا يقول؟ يقول ،يوجد مريض ونقدم له الطعام ماذا تعين؟ عندما. "ُيصرف عنها املرض

ال ال، ال،  .ا وغري قادر على أن يأكل.آكل، أمامه الطعام وقد يكون جائعً ال أريد أن  ،هل تعلمون ما معىن (ماليش نِْفس)
  ال يريد، (مالوش نِفس). ..غري قادرليس أنه  ،ال

ŽÞ��éÖ^Ú==JJ‹Ë� �

هو باألصل ال يريد أن ، ال ة ويغطي وجهه خوفا من أن يراها..كذلك التقّي.. التقّي يف الشهوات يعىن ال يأيت أمام متربج
باألصل هو ال ، ال ..يه مال حرام ال يقاوم يف رفضهي أن يراها فلنقل مشمئز والسبب تقواه (قرفان بالتقوى). عندما يأتيراها وال يشته

  السماحة يف ترك املناهي. ال يطلبه، هذه هي التقوى: ،يشتهيه ال ،يريده

حمروم عندما ترك احلرام، بالعكس هو ال حيث إنه ال يشعر أنه  ..وبصدر وااااااااااااسع ،ترك ما ى اهللا عنه بكل قبول ورضا
  يريده، ال يطيقه، ال يشتهيه، ال يطلبه.

ال يهمه ما يأكل وما يلبسه وما يسكنه وأين يسكن ال  ،ليس مهّه الشهوات "تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها املرض"
لِنفس اليت تصرف، هذا هو. ال يريد (تصرف عن ري لكن افلوس كثيقولون ال عندما يستهزئون ، يريد، ال يشتهي، فهو الشغلهي ال، ال

  .وتكسر النفس الشهوات كما يصرف عنها املرض).

  ما بك؟  :تراه منكسرا فتقول له  - 
  ال شيء.  - 
  ال ال.. باهللا ما بك؟   - 
  واهللا ليس يب شيء. - 
  ؟إذن ما األمر - 
  .أمري عادي ،ال شيء - 
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3 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

نك "أما علمت أ ..عند املنكسرة قلوم من أجلى ،سرامنكسر.. منكسر هللا. هل تعلم املريض كيف يكون املريض منكفهو 
  ... التقوى تفعل ذلك، هذا هو أثرهامنكسر  ]2569صحيح مسلم: -[صحيح "1؟لو عدته لوجدتني عنده

íÏéÏ£]�±c�ÜâçÖ]�àÚ�å�†i� �

   ؟، ماذا تعين"وتفقد الشيء ما هو به شيء فرتده من الوهم إىل احلقيقة"

لكنها يف النهاية كلها ما  ،كنت سأضرب مثاال بالساعة، لكن السيارة.. السيارات أنواع  .."تفقد الشيء ما هو به شيء"
  .تنقلك من مكان ملكان ، أن. هذه هي وظيفة السيارة]7[النحل: {ِإَلى بـََلٍد لْم َتُكونُوْا بَاِلِغيِه ِإال ِبِشق األَنُفِس} امسها؟ دابة. حتملكم 

ما الذي مييز السيارة املرسيدس؟ بعالمة النجمة اليت باألمام، هو كذلك التقّي ال  ا هو به شيء؛فقد الشيء مالتقّي.. التقوى تُ 
يفرق معه ماذا يركب؟  يعد هي كلها عنده دابة تنقله ليس أكثر، ال ال، ..ال ..ال، هي كذا، أم كذا، ال يرى السيارةيرى النجمة، 

د فقِ د، (تُ قِ امسها فيال؟ وال امسها بيت؟ وال امسها عزبة؟ وال امسها؟؟؟ كل هذا فُ املسكن؟ شقة؟ وال امسها قصر؟ وال  ،البلد ،املكان
  فرتده من الوهم  إىل احلقيقة).   ،الشيء ما هو به شيء

؟ ما تنام كم املساحة اليت حتتاجهافقلت له كم تبلغ مساحة القرب؟! كم يف كم؟ عند ،قال يل أحدهم أنا عندي الكثري والكثري
  ؟ وال نوع السيارة؟ وال أين يسكن؟ وال مبا يناديه الناس.غله نوع التليفون ما نوعهالتقوى ال يش

رية أو نار، ن السيارة جمرد حديد، حادثة صغاحلقائق ال مع األوهام، احلقيقة أنه هو بشر يقضي حاجته.. واحلقيقة أيعيش مع 
(تفقد الشيء ما هو به  ،أو امسها كذا، كذاسواء كان امسها   د،أو زيادة يف السخونة، أو.. أو.. أو.. إخل هي يف النهاية  جمرد حدي

  شيء فرتده من الوهم إىل احلقيقة).

…„u�î×Â�î⁄’ÏjŠÚ�2Ñÿçÿi� �

  .لو فهمنا التقوى هذه، عرفنا  أا "تـََوٍق مستقًصى على حذر" أن يكون تقّيا إىل أقصى حد، وعلى حذر، هذا هو الَورَع

كان أبو بكر له غالم ُيخرج له خراجا.. كان ألبي بكر " شة رضي اهللا عنها قالت:عن عائ :قصة توضح لنا هذه النقطة
   .]3842صحيح البخاري: -[صحيح" غالم ُيخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من َخَراِجه

                                        

1
 "  اهللاَ  إن  عز  يا: قال. تُعْدني فلم مِرضتُ ! آدمَ  بنَ  يا: القيامةِ  يومَ  يقوُل، وجل  وأنت أعوُدك؟ كيف! رب  علمتَ  أما: قال. العالمين رب  أن 

  ]2569صحيح مسلم: -[صحيح عنده؟" لوجدتني عدتَه لو أنك علمتَ  أما. تعْده فلم مِرض فالنًا عبدي
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4 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

يذهب فملكه، جلب لنا املال، فهو عبد عنده وهو : اعمل وايعين سيدنا أبو بكر اشرتى عبدا مباله وقال للغالم.. هلذا العبد
  ، خذه شغله يل عندك.أنا اليوم عملت بكذا ..يعمل أي عمل ويأيت باملال ليعطيه لسيدنا أيب بكر

^ãjq†}ù�êuæ…�^ãÃÚæ�÷c�t†¡���çÖ��]æ==JJ� �

كنت تكهنت إلنسان  فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: ؟تدري ما هذاأبو بكر فقال له الغالم:  فجاء يوًما بشيء فأكل منه
جاهلية، وما ُأحِسن الكهانة، إال أنى خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاَء كل في ال

  ومعها روحي ألخرجتها.قيل له ال يلزمك ذلك قال: واهللا لو مل خترج إال  ،]3842صحيح البخاري: -[صحيح شيء في بطنه

فيعمل محاال أو يزرع أو يرعى مث يأيت باملال لسيدنا أيب بكر،  ،لغالم يعمل عند غريهسيدنا أبو بكر يرسل ا ..امسع القصة ثانية
ا ماذا عملت مخسة دراهم، عشرة دراهم، عشرين درمها، يشرتى له ا خبزا ومترا يأكله، كان سيدنا أبو بكر كل يوم يسأل الغالم يوميً 

  أتيت باملال؟ ،وكيف ،وأين

الغالم قال له: له ِملَ ملَْ  فبعد ما أكل سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه - هللاسبحان ا- سأله، َقَدر.. يف هذا اليوم قدر اهللا أن ال ي
وأنا يف اجلاهلية قبل ما أسلم أحدهم سألين  :ال. قال له :هل تعرف من أين أتيتك بالطعام؟ قال له .تسألين اليوم؟ قال له: نسيت

أفهم يف تأويل األحالم ففسرته له وخدعته قابلين اليوم وأعطاين املال الذي اشرتيت به  سؤاال.. تفسري منام، تكهنت له كهانة، وأنا ال
، أقول لك ادومً  ناأ وهذا ما أقوله لكتوجد حلول كثرية للقضية،  ؛لقد أكله وانتهى األمر ،األكل. سيدنا أبو بكر ال يلزمه أن يرجعه

  سب هواك.، وتبحث عن حل يناأحيانًا يكون أمامك احلل الصحيح نكأ

ا، احلرام على العبد قالوا له ليس حرامً  يأ كل ما يف بطنه، اللقمة وغريها..سيدنا أبو بكر وضع يده يف فمه، وظل يتقيأ.. يتق
  لو مل خترج إال ومعها روحي ألخرجتها. :وليس عليك، فقال

ألن الَورَع ليس تقوى، فوق التقوى بكثري، ولنا سؤال، ياااااااااااااااه على احلرام الذي نأكله (اللهم ال ترزقنا إال  ،هذا امسه الَورَع
 رب.. يا من حالل، اللهم ال تبارك لنا إال يف احلالل، اللهم ال توفقنا إال إىل ما حتبه وترضاه، اللهم ال تُِعّنا إال على ما يرضيك عنا يا

  رب). 
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5 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع
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قبل أن تأكل أي لقمة تتأكد أا  : أكل احلرام؛ لو عرفت هذا، فعالً أو من أخطر ما يف هذه الدنيا ،أخطر شيء يف الدنيا
حالل، أي لقمة حتب تأكلها قبل ما تضعها يف فمك تأكد أا حالل، وحالل ِصْرف. ِملَ؟.. ألن اللقمة هذه ستصري دما، هذا الدم 

"كل ي يف جسمك كله، والشيطان جيرى من ابن آدم جمرى الدم، هكذا أنت جتعل الشيطان جيري يف جسمك كله، اخلطر سيجر 
  .]4519صحيح الجامع: -[صحيح جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به"

تهم حراما سيَـْفُجرون، لو أكلت حراما.. النار، لو أطعمت أوالدك حراما.. النار، هذا هو اخلطر.. اخلطر أن أوالدك إن أطعم
  نعم كيف سيذهبون للنار؟ يكونون عصاة فاسقني يقعون باحلرام فيدخلون النار.

با، تقول: ال فالن ر  ،كما قلنا، عندما تسمع أن أموال البنوك، أرباح البنوكو  ..فلذلك أكل احلالل، والَورَع يف حتّري احلالل
 ..أموال الكثري ؟؟ أين التقوى؟ أين األْخذ باألحَوطفقطت ربا، أْم ألن فالنا قال هل أنت اعتقادك اليقيين إا ليس يقول ليست ربا؛

. اسأل.. اسأل مرة، واثنتني، وثالثا عن  من األمور ال أريد أن أذكرها اليوم وأمثلة تتسبب يف مشاكل كثرية لك، ولكن نقول لك حتر
تأكل ليس هلا  أننك بعد حالل أم حرام؟ ألن املشكلة أ، دخلك هل هو العمل الذي تعمل بهمصدر دخلك، وعن سر أكلك.. 

  ، هل سرتجعها مثل سيدنا أيب بكر؟حل

��^éjËÖ]�»�†Óe�çe_�^Þ‚é‰�Å…æ��� �

كما قلت لك أن سيدنا أبا بكر كان أعلم الصحابة على   ؛موقف آخر من مواقف سيدنا أيب بكر يف الورع، املوقف يف الفتوى
"إذا قلت في   - وأين أذهب، وكيف أصنع-  أي أرض تُقلني، وأي سماء ُتظلني"" ال رضي اهللا عنهطالق قوًال واحًدا، ومع ذلك قاإل

  .]13/285فتح الباري البن حجر:  -[منقطع [يتقوى بغيره] بما ال أعلم""أو  ]87/1أعالم الموقعين:-[صحيحكتاب اهللا برأي" 

وسيدنا أبو بكر يقول:  يف الصغرية والكبرية، يفسر ويؤلف..يتكلم اليوم جتد الشباب يُفيت يف الصغرية والكبرية،  ..َورَع.. ورَعُ 
  .. أنا أتكلم يف التفسري؟! ال أستطيع. إذا قلت يف آية يف كتاب اهللا برأيي..؟أنا



 
 

www.yaqob.com                     _16أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

6 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع
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النيب أثىن  ،ا قلت لكمرجل التواضع. سيدنا أبو بكر كم بكر رضي اهللا عنه تعاَل.. إذا كان من مواقف الرجال التواضع فأبو
  جب.عليه، ربنا سبحانه وتعاىل مدحه، ومع ذلك هذا مل يدفعه إىل الِكرب.. إىل الغرور.. إىل العُ 

فلما بويع  ،"كان أبو بكر حيلب للحي أغنامهم :- هذا كالم ابن اجلوزي يف املنتظم يف تاريخ األمم-قال علماء السرية 
 ين ما دخلُت فيه، عنفسمعها فقال: ألحلبّنها لكم وأرجو أن ال يغر  ، حيلب لنا منائح دارناقالت جارية من احلي: اآلن ال ،باخلالفة

   !بعد أن توىل اخلالفة" ُخُلٍق كنت فيه، فكان حيلب هلم رضي اهللا عنه

=[ÔŠËÞ�‹ßi�÷� �

قال لك: ياعم الشيخ ال  أمل تسمع أحدا ذات مرة ،"أرجو أن ال يغرين ما دخلت فيه عن ُخُلٍق كنت فيه" :احفظ هذه اجلملة
ال تنَس نفسك، ال تغّرت باملال، وال يغرّنك املنصب، وال تغرّنك  :. وقتها غضبَت؟ اآلن أقول لكهل تتذكر ماذا كنتتنَس نفسك، 

ثل ما كن مكن متواضعا،    ،اللحية، وال يغرّنك املِنرب، وال يغرّنك كتاب، وال يغرّنك شريط، وال تغرّنك حلقة، ال تنتفخ، ال تنَس نفسك
   .-سبحان اهللا العظيم- .. انظر عندما  حيلب خليفة املؤمنني للحي أغنامهم ..كنتأنت، كنت تكنس البيت.. ابقَ 

�Ý‚−�íËé×¤]==JJð^éÛÂ�]‡çrÂ� �

، كان سيدنا عمر يذهب هلا يأيت هلا ينة (امرأة عجوز، يف خيمة، عمياء"كان عمر يتعهد عجوزًا عمياء يف بعض حواشي املد
أصلح هلا ما أرادت (يأيت فيجد اخليمة مرتبة، وعندها غري مرة فوجد أحًدا سبقه إليها و  ، واللنب، واألكل، يرتب هلا اخليمة) فجاءهاباملاء

 اللنب، وعندها املاء، واملالبس ُغسلت، من يفعل ذلك؟!)

ذهب خيدم امرأة يف الصحراء!! خلليفة .. اا هو أبو بكر، وهو يومئذ اخلليفةفإذ ن الذي يأتيها،موقف يراقب اخليمة  ،فرتصد له
   .اا، جتد األمور صعبة على نفسك جدً وأنت لو أن أمك أَمَرتك تقضي هلا حاجة، لو قالوا لك اشِرت هلم شيئً  -سبحان اهللا العظيم- 
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7 سيدنا أبي بكر.. رجل الورع

Γ †Óe�çe_�h�ù]�Øq…�JJΣ  

رضي كان لألدب رجال فسيدنا أبو بكر ا  إذ ،مواقف سيدنا أبو بكر مواقف عجيبة وكثرية، ومتعددة، وتعالوا إىل موقف األدب
  أستاذ األدب، غاية األدب..  عنهاهللا

وما كانت  - بيت أبيها من الغزوة مريضة، وذهبت ُمتَرض يفرجعت -  يف حادثة اإلفك ذهبت عائشة لُتمرض عند أهلها،
- ]4141صحيح البخاري: - صحيح[ "كيف تيكم؟" :وذهب رسول اهللا وكان يدخل وخيرج ويقول - مريضة.. عندها محى- تعرف شيًئا 

   -صاحبتنا عاملة إيه؟ ما أخبار تلك اليت هي نائمة؟

يا عائشة إنه قد بلغني عنك   صلى اهللا عليه وسلم فقال: - صّل عليه- حىت أفاقت يوًما فجاءها رسول اهللا  "؟كيف تيكم"
ي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك اهللا، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اهللا وتوب

قلص دمعي، حتى ما أحس منه قطرة، رسول اهللا مقالته  ضىفلما قتقول السيدة عائشة، وكان دمعي ال جيف،  "تاب اهللا عليه
  .]صحيح .صحيح البخاري[ "عني قلت ألبي أجب رسول اهللاف

.. متأكد؟ بريئة، وطاهرة، وهذه عندما تكون إنسانة طاهرة.. بريئة. يا مجاعة املوقف هذا واهللا جيعل الواحد قلبه يوجعه، واهللا.
ءة، والطهارة ، يوجد أناس على الربا، يعين ال تتخيل أن هناك شيئا امسه خطأاألمور أمور احلرام ال ختطر على باهلا قط، ال تتصورها

َعت جّف دمعها، يا أبيت أجب عين رسوَل اهللا كأا أحد يقول هلا (انظر الكالم مغطى لكنه معىن الكالم)، فزِ  والطهر، عندما يأيت
  ؟! انظر ماذا يقول النيب يا أيب :تقول

حنن ال  ،ال واهللا يا رسول اهللا حنن بيتنا طاهر( :ختيل أنت، ضع نفسك مقام سيدنا أيب بكر مبنتهى قمة األدب، عندها ستقول
وال خيالف األدب، لكن سيدنا أبا بكر ماذا فعل؟ ماذا قال؟ نريد أن  ، وال خطأ،، ليس حراما أن تقوهلا)البنت متوتنفعلها أبًدا، 

، كلما مررت على نقطة أقول لكم هذه هي األخالق املفقودة يف حياة املسلمني اليوم (اللهم )رب نتعلم األدب يا(نعرف األدب، 
    .ادك الصاحلني)أْحي أمة حممد، اللهم أصِلح أمة حممد، اللهم أصِلحنا لك لنْصُلَح أن نكوَن من عب

  .نرتكها للحلقة القادمة

   ..وأستودعكم اهللا ، اهللاأحبكم يف 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

  71-أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

  وإ�صوإ�ص  أدبأدب

����� أ�� �������� أ�� ���



  
 ���ة

Γ�h�_�”ø}cæ��†Óe�çe]�^Þ‚é‰Σ� �

  

أريدك أن تقف لتعرَف األدَب.. حني مل يغرت أبو بكر مبَْدح اهللا له وال مبَدح رسول اهللا له، مل 
بذلك، مل يُغريْه ذلك. بل تواضع، وعرف مقامه، وتأدب، وقاهلا  يتكرب بذلك، مل يفخر

 .......مبنتهى البساطة: ما كان البن أيب قحافة أن يتقدم بني يدي 
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وإخالص سيدنا أبي بكر أدب  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل عينه ونستغفرهإن احلمَد هللا حنمُده تعاىل ونست
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

اهيم إنك محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبر 
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاالً {يَا َأيـهَ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا الّلَه   ا الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم {
  أما بعد،  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

تعاىل، وإن خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل فإن أصدق احلديث كالم اهللا 
  حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

ظل عرشه يوم ال ظل إال وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، (والذي فلق احلبة 
   .)اظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  أحبيت يف اهللا ،،،

  كيف حالكم مع اهللا؟
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  ،،، إخويت

ş¹]�ìfl…‚Ö]Ëì�çÏ� �

نقودة يف إحياء معاٍن من اكان يل منذ زمٍن طويل جمموَعة حماضرات بعنوان 
َ
ذكرتين هذه احللقات  إلسالم مفقودة)(الدرّة امل

تكلْمنا فيها عن عدة أمور وكان منها األدب، واألدب  ،ذه املوضوعات، موضوع (الدرة املنقودة يف إحياء معاٍن من اإلسالم مفقودة)
 ظَ فِ ان هو األدب، فطاملا حُ ن أول حصٍن من حصون اإلميأة، األدب جوهرٌة مفقودٌة ِفعالً (سبحان اهللا العظيم) وكان علماؤنا يقولون در 

   .األدب ظل اإلميان حمفوظًا، ومل يهاَجم حصنه

، األدِب مع القرآن، األدِب مع السنه، األدِب مع اإلسالم، مع ρاحلصُن حصُن األدِب، األدِب مع اهللا، األدِب مع رسول اهللا 
دُب مع األرحام األِب واألِم، األدُب مع الناس، واألدُب فضًال (كل هؤالء أصول) مث يأيت بعد ذلك األدُب مع العلماء، واأل ،الشريعة

  ومفقود يف زماننا إىل حٍد بعيٍد. ،مع النفس، األدُب شيء عظيم جًدا

حىت إنين  ،ه أو يدعو ربه) جتد جرأة عجيبةإذا مسعَت كالَم الناس عن اهللا، أو حىت كالمهم مع اهللا (أي حني يناجي ربّ 
أنا ال أستطيع أن أحتمَل فقلت: ( القدر عندي، وهو يتكلُم مع اهللا (أو يقوُل أنا قلت لربنا كذا). تعجبت من أحِدهم، وكاَن كبريَ 

إمنا أدري أن التعظيم والتقدير هللا و أنا ال أدري هذا،  .)لكل إنسان حال مع ربنا(هذا، أن أَمسعه فضًال عن أن أقوَله أو أفعَله) فقال: 
  سان.مهما كاَن اإلن ،جل جالله البد منهُ 

à�^fÖ]�»�Žh�ù]�ðç‰�íÿÚøÂ�çâ�†â^¿Ö]�»�Žh�ù]�Žðç‰� �

عالمة سوِء األدِب يف الظاهر هو عالَمة سوء األدِب يف الباطن (سوء األدِب يف الظاهر هو عالمة سوء األدِب يف ؛ و شاهدال
سوُء أدٍب مع اهللا  هناك على أن يف داخِلهِ جريًئا على الكالم.. هذا دليٌل  ،الباطن) مبعىن أنَك حني جتد إنسانًا جريًئا على الشريعة

  سبحانه وتعاىل.

من قبل اإلسالم، من قبل نزول الرسالة،   األدب مع النيب، رغم أنه صاحبهوقفنا مع سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه يف ؛الشاهد
  وصديُقه ورفيُقه.

، و بكر كان قمَة األدب يف الصحابةسيدنا أب. ، أبدا.فروض أن يكون جريًئا معه قليالً ماذا نقول؟!.. نقول: كان من امل
   !سبحان اهللا العظيم
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وال خيطر على باهلا  ،-كما يقولون- حديثة السن  ،وقفنا مع حادثة اإلفك، وكما قلت: السيدة عائشة كانت صغرية السن
  مأل عينيها وعقلها وقلبها. مطلًقا أمُر الرجال وال أمُر الزنا، هي فتحت عينيها رأت النيب.. النيب

ومل يثبت أا طلبت من النيب  ،- ρ- وأنا كثريًا ما قلت إن اهللا سبحانه وتعاىل مل يقّدر للسيدة عائشة أن ترزق من النيب بأوالد 
يا (ا مرة أا قالت ذكر عنهأن يدعَو هلا، أو أا رفعت يديها ودعت، مل تقل َمرّة.. على كثرة ما ورد عنها على مدار حياا كلها، مل يُ 

   !سبحان اهللا العظيم )..كنت أمتىن ولدا من النيب( :، أو قالت)رب ارزقين الولد

أن  ، تتمىنزوجة النيب وهذا مراد أي امرأة يف الدنيا.. عندما تكون[باألوالد]  وراضية به، مل تفكر ،حتبه ،بالنيب ةكانت مكتفي
اليت تزوجها بكرا، فاإلجناب وارد جًدا، لكن كأن اهللا أراد أن يفرغها للنيب، فكانت طبيبة والنيب ينجب وهي الوحيدة  ،يكون هلا ولد منه

، كانت راوية األحاديث، كانت املستفهمة عن اآليات ρ، كانت طبيبة النيب )ρتعلمت الطب من كثرة ما داويت النيب (النيب، قالت: 
  حبيبته. .رضي اهللا عنها. كل شيء بالنسبة للنيب وكانت.. وكانت يف التفسري، كانت..

�kée�»�í�ñ^Â�^ßÚ_�ÄÚ��ßÖ]_†Óe�êe� �

"إن كنت لذلك.. مل خيطر بباهلا أبًدا أن هناك رجاال غري النيب، ال ترى.. ال ترى أحدا، لذلك.. عندما يقول هلا الرسول: 
  ماذا تقول؟؟. .]4141صحيح البخاري: -[صحيح فاستغفري اهللا وتوبي" ألممت بذنب

  (ال تعرف ماذا تقول!)  ]4141صحيح البخاري: -[صحيح "أجب رسوَل اهللا"أبِت.. قالت: يا  - 

سيدنا أبو بكر ماذا يقول.. لو كنت أنت مكانه وترى ابنتك يف هذه احلالة، والتهمة غري واردة؟ (ال أريد أن أقول صعبة). 
   .]4141ح البخاري: صحي-[صحيح"واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا؟" فقال أبو بكر رضي اهللا عنه: 

سبحان اهللا  -  .ا.. (ششششش اسكيت)ا، ال ينفع أن أقول للنيب شيئً إنه األدب.. قال هلا أنا ال أستطيع أن أقول للنيب شيئً 
ا ا عليه قليًال، ال ..مل يكن جريئً نه كان صاحَب النيب، يعين من املمكن أن يكون جريئً أ ،أرأيَت األدَب!.. وكما قلت لك -العظيم

   "واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا"قال هلا:  ه، قمة التوقري.. األدب.علي

   .(أنِت يا أمي قويل للنيب)عين،  ]4141صحيح البخاري: -[صحيحاهللا"  رسول أجيبي"يا أماه، فلما يَِئَست منه، قالت: 



 
 

www.yaqob.com                      _ 17أصلي وفصلي                                                                                          

________________________________________________________________________________  

             

 

وإخالص سيدنا أبي بكر أدب  4

صحيح البخاري: -[صحيحقول لرسول اهللا؟" "ما أدري ما أيا بنّية  ""واهللافمن نظرة سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه، قالت أمها: 

  (ال أستطيع أن أتكلم). ،]4141

هذا هو أدب  انظر إذًا لو تزوجَت من بيٍت حمرتم، من أٍب وأم يعرفون كيف يقّدرون الناس أقدارهم، وإال ستكون املشاكل.
  اهللا.عندما كان يف هذا املوقف العصيب قال: واهللا ما أدري ما أقول لرسول ، سيدنا أيب بكر

���ßÖ]�ÄÚ�†Óe�êe_�h�ù�†}a�ÌÎçÚ��� �

  . ρ موقف آخر من مواقف األدِب يف حياة سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه مع النيب

ذهَب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصالة، فجاء  ρ: أن رسوَل اهللا عن سهل بن سعٍد الساعدي
والناس في الصالة، فتخلص  ρقال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول اهللا  المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟

حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر ال يلتفت في صالته. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسوَل اهللا 
ρ فأشار إليه رسول اهللا ،ρ  َعلى ما أمره به رسول اهللا  أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي اهللا عنه يديه، فحمد اهللاρ  من

فصلى. ثم انصرف فقال : "يا أبا بكر، ما منعك أن  ρذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي اهللا 
: "ما لي رأيتكم ρ، فقال رسول اهللا ρتثبت إذ أمرتك؟"، فقال أبو بكر: ما كان البن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول اهللا 

صحيح مسلم: -[صحيح رتم التصفيق؟، من نابه شيء في صالته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء"أكث

  واحلديث متفق عليه.. ]421

أريدك أن تقف لتعرَف األدَب.. حني مل يغرت أبو بكر مبَْدح اهللا له وال مبَدح رسول اهللا له، مل يتكرب بذلك، مل يفخر بذلك، مل 
ه ذلك. بل تواضع، وعرف مقامه، وتأدب، وقاهلا مبنتهى البساطة: ما كان البن أيب قحافة أن يتقدم بني يدي رسول اهللا (أنا ابن غريْ يُ 

  .. األدب.- سبحان اهللا العظيم– .أيب قحافة.. مهما كنت أنا ابن أيب قحافة)

سيدنا أبو بكر  - سبحان اهللا العظيم- هرة سة، وال لشُ مل يْستشرف لزعامة، وال لرئا ،أّما للتجرد.. فإن أبا بكر رضي اهللا عنه
  وال لرئاسة، وال لشهرة.  ةمل يستشرف لزعامة،رجُل األمّ 



 
 

www.yaqob.com                      _ 17أصلي وفصلي                                                                                          

________________________________________________________________________________  

             

 

وإخالص سيدنا أبي بكر أدب  5

”ø}ý]�ØéÖ�V� �

ð^ËÂý]æ�Ìé×ÓjÖ]�Õ‚ßÂ�ëçjŠè�á_� �

أنك إذا كنت ذاهبا لتخطب اجلمعة مبعىن ماذا؟.. ،حنن نقول دائًما (دليل اإلخالص أن يستوي عندك التكليف واإلعفاء)
(مكلف باخلطبة) َحّرر اإلخالص بأنك ختُطب هللا، فلو ذهبت فاسُتعِفيت.. (قالوا لك آسفني عندنا ضيف اجلس أنت، والضيف 
سيخطب)، ال تغضب وال يؤثر هذا يف نفسك، أو حيز يف نفسك، حىت ولو كنت ترى أن من سيخطب أقل منك، احلمد هللا أن 

  ي أن تفهم هذا، هذا هو اإلخالص.عوفيت، ينبغ

Γ��†Óe�çe_�”ø}]Σ� �

  تعالوا لنرى موقفا لسيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه يف هذا املعىن..

عشرين بدنة،  ρوبعث معهم رسول اهللا  ،أبا بكر الصديق على احلج، فخرج ثالمثائة رجل من املدينة ρاستعمل رسول اهللا "
ندب األسلمي، ساق أبوبكر مخس بدنات، فلما كان بالعرج لقيه علي بن أيب طالب على ناقة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن ج

   .(القصواء) ρرسول اهللا 

  فقال له أبو بكر: استعملك رسول اهللا على احلج؟ - 

  قال: ال، ولكن بعثين أقرأ براءة على الناس وانبذ إىل كل ذي عهد عهده. - 

ونبذ إىل كل ذي عهٍد عهَده، ال حيج  ،ن أيب طالب سورة براءة يوم النحر عند اجلمرةفمضى أبو بكر فحج بالناس، وقرأ علي ب
   ].243/2الناسخ والمنسوخ: -[صحيح" رياٌن، مث رَجعا قاِفَلني إىل املدينةبعد العام مشرٌك، وال يطوُف بالبيِت عُ 

gérÃÖ]�ÌÎç¹]�]„â�±c�†¿Þ]=JJ� �

قال له: هل  .بو بكر عندما رأى سيدنا علي ركَب على ناقة الرسول القصواءمبنتهى البساطة سيدنا أ !سبحان اهللا العظيم
  الرسول استعملك على احلج؟ إًذا تسلم، أنت األمري. قال: ال ال ال، إمنا أمرين رسول اهللا أن أقرأ براءة وأن أنبذ عهود الناس. 
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أكرب من سيدنا علي بكم سنة؟ مبراحل.. ودائًما  - هانتب–بكر  انظر إىل هذا املوقف العجيب، سيدنا أبو !سبحان اهللا العظيم
نه ال ينبغي أن نقارن بني سيدنا أيب بكر وسيدنا علي، كل واحٍد له مقام، وكل واحٍد له مكان، وكل واحٍد له دور يف حياة النيب أنقول 

ρ.  

علي له مقامه، وله دوره ومكانته، وله مبعىن أننا عندما نعّظم سيدنا أبا بكر ال ننتقص من سيدنا علي إطالقًا، بالعكس سيدنا 
، غري أن سيدنا أبا بكر؛ هذا له حال وهذا له حال، اجلمع بني االثنني سهل جًدا وبسيط جًدا، ρحاله مع النيب، ووضعه عند النيب 

لسيدنا علي، وال ينتقص   جًدا، الينتقص كثرة حبنا لسيدنا أيب بكر من حبنا ..تتسع قلوبُنا أننا حنب سيدنا أبا بكر وحنب سيدنا علّيا
حنبهم كما كان النيب.. أمل يكن النيب حيب سيدنا  - سبحان اهللا العظيم-، حنب االثنني كثرة حبنا لسيدنا علي من حبنا لسيدنا أبو بكر

  أبا بكر وحيب سيدنا عليا؟! حيب االثنني. حنن أتباع النيب صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم.

   :أيًضا يف التجرد

a�ÌÎçÚ��†rjÖ]�»�†}� �

"قال عبد الرمحن بن عوف: من بايع امرأ من غري مشورة من املسلمني فإنه ال بيعة  .ρعند اختيار اخلليفة بعد موت رسول اهللا 
منكم س له وال للذي بايعه، فال يغرتّن امرؤ فيقول: إن بيعة أيب بكر كانت فلتًة وّمتت، أال وإا كانت فلتة، أال إن اهللا َوقى شرها، ولي

، إن املهاجرين ρأال وإنه كان من خريِنا يوم تّوَيف رسول اهللا اهللا  -ليس اليوم أحد مثل أيب بكر- من تقطع إليه األعناق مثل أيب بكر، 
اجتمعوا إىل أيب بكر وختلف عنا األنصار يف سقيفة بين ساعدة، فقلت أليب بكر: انطلق بنا إىل إخواننا من األنصار ننظر ماذا 

  يصنعون.

فخرجنا نأُمهم فلقينا رجالن صاحلان منهم فقاال: أين تذهبون يا معشر املهاجرين؟ قلت: نريد إخواننا من األنصار، فقاال: فال 
عليكم أن ال تأتوهم، اقضوا أمركم يا معشر املهاجرين، فقلت: واهللا ال، واهللا ال نرجع حىت نأتيهم، فجأناهم فإذا هم جمتمعون يف 

. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ -ملتف، متغطي–وإذا رجل ُمّزمل بني ظهرانيهم. سقيفة بين ساعدة، 
  قالوا: وجع. 

فلما جلسنا قام خطيبهم فحمد اهللا وأثنا عليه مث قال: أما بعد، فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم، وقد دفت إلينا يا معشر 
أرادوا أن خيتصوا باألمر وخيرجون من أصلنا...". قال عمر: فلما سكت أردت أن أتكلم وقد كنت وإذا هم قد  ،املسلمني منكم دافة

زورت مقالة قد أعجبتين أريد أن أقوهلا بني يدي أيب بكر، وكنت أداري منه بعض احلد، وكان َأحَلم مين وأوقف فأخذ بيدي وقال: 
   .]6830صحيح البخاري: -[صحيح اجلس"



 
 

www.yaqob.com                      _ 17أصلي وفصلي                                                                                          

________________________________________________________________________________  

             

 

وإخالص سيدنا أبي بكر أدب  7

دفت دافة واملهاجرين  :مسعوا الرجل من األنصار يقول ،يدنا عبد الرمحن بن عوف معه وسيدنا أبو بكرخل وسا(سيُدنا عمر د
وكان أبو بكر أحلم  ،ولكين أداري بعض احلدة ،عمر يقول أنا زورت مقالة أريد أن أقوهلاف ؛يريدون أن خيتصوا باألمر وخيرجونا من أصلنا

   فأخذ بيدي فقال اجلس). ،مين وأوقر

رهت أن أغضبه، فتكلم فواهللا ما ترك مما زورته يف مقاليت شيًئا إال قال مثله يف بديهته أو أفضل.. فحمد اهللا وأثىن عليه مث "فك
ولن يعرف العرب هذا األمر إال هلذا احلي من قريش، هم أوسط العرب دارًا ونسًبا وقد  ،قال: أما بعد فما ذكرمت من خري فأنتم أهله

فلم أكره شيًئا من مقالته  ،الرجلني: فبايعوا أيهما شئتم وأخذ بيدي ويد أيب عبيدة ابن اجلراح وهو جالس بيننا رضيت لكم أحد هاذين
غريها، وكان واهللا ألن أُقدم فتضرب عنقي يف أمر ال يقربين ذلك إىل إمث أحب إيل من أن أأمر على قوم فيهم أبو بكر. فقال فىت 

  . ]6830صحيح البخاري: -[صحيحذيقها املرجب، منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش" األنصار: أنا جذيلها احملكك وع

"فكثر اللغط وخشيت االختالف  -ال.. منا أمري ومنكم أمري.. اتركنا اآلن من جذيلها احملكك وعتيقها املرجب :قال هلم- 
نزلنا على سعد: هيا يا -واألنصار ونزونا على سعد. : ابسط يدك يا أبا بكر. فبسطها فبايعته وبايعه املهاجرون -عمر يتكلم–فقلت 

فقال قائل: قتلتم سعًدا. فقلت: مل جند شيًئا أفضل من مبايعة أيب بكر. خشيت إن فارقنا القوم اليوم أن  -سعد لتبايع أنت أيًضا
. بايعوا! فبايعوا مجيًعا أبا بكر ورضينا به وإما أن خنالفهم فيكون فساًدا واختالفًا ،حيدثوا بعدنا بيعة. فإما أن نبايعهم على ما ال نرضى

   .]6830صحيح البخاري: -[صحيحخليفة لرسول اهللا" 

  ،،، الشاهد

يقها وعذا فيها، مل يقدم نفسه ومل يـَُزِك نفَسه، ومل يرد على من قال (أنا جذيلها احملكك أن سيدنا أبو بكر كان زاهدً  
(وإن كان  له، وتكلم بكالم شرع، بكالٍم فصل. وحىت النطيل يف أمر سيدنا أيب بكرمل يرد عليه، وإمنا أعرض عن الكالم كاملرجب)، 

   .األمر حيتاج إىل إطالة)

�JJÙ^q…�Å^fiøÖ� �

فأنفَذ بعَث أسامة  ] 552/2فتح الباري البن رجب:  - في إسناده ضعف [ "أنِفذوا بعَث أسامة"أوصى فقال:  ρيف قصة أن رسول اهللا 
  .ρالزكاة بعد النيب ومل يتنازل، مث يف مجع 
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وإخالص سيدنا أبي بكر أدب  8

   :وأريد وقفًة أخرى مع األمانة

�JJÙ^q…�íÞ^ÚúÖ� �

حّدَث أن عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن  -رضي اهللا عنهما–عن عبد اهللا بن عمر 
عفان، فعرضُت  ، وقد شهد بدرًا، توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثماَن بنρحذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول اهللا 

عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال: سأنظر في أمري، فلبث ليالَي، فقال: قد بدا لي أن ال أتزوج 
(سيدنا عمر عندما مات زوج ابنته حفصة بدأ يعرضها على أحبابه.. فكلم سيدنا عثمان فقال له حفصة زوجها تويف، إن  يومي هذا

 ا؛ سيدنا عثمان قال له اتركين أفكر، بعد أيام قال له آسف ساحمين ال أريد أن أتزوج اآلن).شئت أن تتزوج.. مضت عد

قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت 
، قال: ال عليه أوجد مني على عثمان أما سيدنا أبو بكر.. قال له إن شئت زوجتك (قال غضبت منه جًدا ألن سيدنا عثمان بني ،

فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علّي  ρفلبثت ليالي ثم خطبها رسول اهللا  حفصة.. ابتسم وسكت مل جيب)
ت حين عرضَت علّي حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم، قال : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إال أني قد علم

  .]4005: صحيح البخاري-[صحيح ، ولو ترَكها لقِبلُتها"ρقد ذكَرها، فلم أكن ألفشي سر رسول اهللا  ρأن رسول اهللا 

  يا لألدب، يا لألخالق العالية، يا لألمانة..

  هذا املوقف حيتاج إىل تعليق يسري أؤجله إىل اللقاء القادم.

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

  81-أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	
�ُ	
���ρρل هللا ���ل هللا لل  ُ�



  

�ة� 

Γ��]�Ùç‰†Ö�äfuρ�Σ� �

وحب رسول  ؛ρرسول اهللا  تعالوا إىل هذا املوقف يف التضحية، يف حفظ رسول اهللا، ومحاية
. فقد ضرب سيدنا أبو بكر، وداسوا عليه بأقدامهم، حىت ظنوا أنه مات، فلما أفاق،  ρاهللا 

  أول ما تكلم قال: "ماذا فعل رسول اهللا؟"

 



 
 

www.yaqob.com                     _18أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

1 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  الم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعيني.رب العاملني والصالة والس احلمَد هللا

  أما بعد، 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (، وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللاوالذي فلق احلبة 
   .)اا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  أحبيت يف اهللا ،،،

   .أن يصلح حايل وحالكم، وأن يعفو عين وعنكم) جل جالله (أسأل اهللا كيف حالكم مع اهللا؟

 ،τذا الصحايب اجلليل مع ه ى احلياة يف أجواء السلف، وخصوًصاوما أحل ،مستمرة τلنا يف وقفتنا مع سيدنا أيب بكر ما ز 
، وذكرت عدة مواقف حناول أن ننتهي τذكرنا املواقف يف حياة أيب بكر  وكنا ،ρلهم، وأقرب الناس إىل رسول اهللا وأفض خري الصحابة

  منها يف هذه احللقة إن شاء اهللا عز وجل.

��†Óe�çe_�^Þ‚é‰�íÞ^Ú_�� 

قال لعمر:  ،ρا رسول اهللا مل يتكلم، فلما نكحهابنته حفصة فسكت، و  τض عليه عمر وقفنا مع موقفه يف األمانة، حني َعرَ 
مث تقول له ماذا حدث ويعلل  اة مشاعر الناس، إنك تُغِضب أحدا،لعلك وجدت علّي يف نفسك (انظر اإلحساس مبشاعر الناس، مراع

 قال: نعم. وجدت علّي يف نفسك يف أمر حفصة؟، لك أو أن ترى نفسك) قال له: لعلك

كان يتكلم أنه سيتزوجها، فلما   ρهللا يذكرها، (قال له أنا مسعت النيب  أنين مسعت رسول ا: ما منعين أن أجيبك إالقال
قد ال يتزوجها، وذا أكون أفشيت ِسره، وال أستطيع أن  ρن النيب أل ؛ن النيب تكلم عنهات أنت ما كنت أستطيع أن أقول لك أتكلم

   .ألن لو الرسول تركها كنت تزوجتها) ،أقول لك أنا سأتزوجها أو ال أتزوجها
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2 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  غاية يف األدب واألخالق وحفظ األمانة وإكرام اآلخر ..  !سبحان اهللا العظيم

Γ���ß×Ö�äfuρ�Σ� �

عندما خرج  ،اهلجرة وأعظم مشاهد احلب كانت أثناء. ρحب رسول اهللا  يف احلب: τو بكر لننتقل إىل مواقف متيز فيها أب
عندما مشى مع سيدنا النيب، وحبث عن ظل فوجد صخرًة  ρلرسول قًة يف املواقف، يف موقف اظهر احلب، ظهر حقي ρمع رسول اهللا 
  .اجلس :مث قال، ρس رسول اهللا، وأجل هب حتتها ومسح األرض، وفرش فراًشاقد أظلت، فذ

==JJkÃŽfÿ��îju�ÿh†ÿ�Ê�� �

 ىتقال: نعم. فحلب وجئت باملاء وصببت على اللنب وحتته ح، : هل حتلب لنا؟قال: وخرجت حىت وجدت راعي غنم، قلت
ضبطها بعض الرواة فشرب رسول اهللا حىت  !سبحان اهللا العظيم! فأعطيته فشرب حىت رضيتُ  ρبردت أسفله، مث أتيت رسول اهللا 

  احلب تضحية. هذا هو احلب.. ،، الرسول شرب وسيدنا أبو بكر شبعشبعتُ 

���]�Ùç‰…�àÂ�äÂ^Ê���� �

يا أبا بكر إنا  :أحل أبو بكر يوًما يف الظهور فقال ؛ρاية رسول اهللا فظ رسول اهللا، ومحتعالوا إىل هذا املوقف يف التضحية، يف ح
يف نواحي املسجد، وقام أبو بكر يف الناس خطيًبا ورسول اهللا جالس، وكان أبو بكر  ρيزل يلح عليه حىت ظهر رسول اهللا قليل، فلم 

 نوادي قريش. عا إىل اهللا وإىل رسوله جهرًة يفأول خطيب د

، ووطئ أبو بكر وُضرب ضربًا شديًدا م يف نواحي املسجد ضربًا شديًداأيب بكر وعلى املسلمني يضربو  فثار املشركون على
وجعل يضربه بنعلني خمصوفتني، وحيرفهما  -أدخل أصابعه يف عينني سيدنا أيب بكر–ودنا منه عتبه بن ربيعة، وأدخل أصبعيه يف عينيه 

ورمة، وخده متورم وعيناه ُسّدتا متوجهه تورم فصارت جبهته  يُعرف وجهه من قفاه، (ىت صار الر ذلك على وجه أيب بكر حلوجهه، وأثّ 
  وأنفه فلم يَعد يُعرف وجهه من كثرة الضرب).

َل أبو بكر يف ثوب (ال أحد تـَْيم وجذبوه من شعره، وضربوه وداسوا فيه بأقدامهم، وجاء بنو ، فأجلـَوا املشركني عن أيب بكر، ومحُِ
فدخلوا  ه مات)، فرجعت بنو تيم،عوه يف ثوب ومحلوه يف ثوب) حىت أدخلوه بيته، وال يشكون يف موته (كأنوض ،يستطيع محله

وبنو تيم يكلمون أبا بكر وهو  رجعوا إىل أيب بكر وجعل أبوه أبو قحافة- وقالوا: واهللا لئن قتل أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة،  ،املسجد
  (مغمى عليه طيلة النهار). - يتكلم ال
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3 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

[�]�Ùç‰…�ØÃÊ�]ƒ^Ú�VÙ^Î�HÜ×Ói�^Ú�Ùæ_=� �

(أول كلمة قاهلا: كيف حال  حىت ملا كان آخر النهار أجام، فكان أول ما تكلم قال: ما فعل رسول اهللا؟ فنالوا منه بألسنتهم
فلما خلت به  ،ا أو تسقيه ماءً وه وقالوا ألمه أم اخلري: انظري أن تطعميه شيئً فسبّ  النيب ما حال النيب؟) ؟ يسألونه ما بك يقول هلم:النيب
 يقول هلم: .طمئنوين على النيب يقولون: أنتطب َعل برسول اهللا (ما فَـ  ت عليه، (مب تشعر) جعل يقول: ما فـُعل برسول اهللا،وأحل .

  ).ρطمئنوين على النيب 

£]�±c�†¿Þ]{{{{�{{{{{êÏéÏ£]�g� �

اذهيب إىل أم مجيل (، قال: )واهللا مايل علٌم بصاحبك( :فقالت )،؟ما فعل رسول اهللا(انظر إىل احلب احلقيقي عندما يغلب، 
   ).بنت اخلطاب فاسأليها عنه

  .ρيسأل عن حممد  فخرجت حىت جاءت أم مجيل، فقالت: إن أبا بكر - 
  ]كانت ما زالت ال تريد أن تظهر إسالمها[ .: ما أعرف أبا بكر وال حممًدافقالت - 
  .عن صاحبه حممد، وهو أمرين أن أسألكِ  وهو يسألك ،إن أبا بكر ابين :قالت هلا - 

 .ي معك إىل ابنك فعلتأنا ال أعرف أبا بكر وال حممًدا، إن أحببت أن أمض :قالت - 

  قالت: نعم.  - 

إن قوًما نالوا منك هذا ألهـُْل فسق ( :م مجيل وأعلنت بالصياح، وقالت، فرنت أفمضت معها حىت وجدت أبا بكر صريًعا دنًِفا
   ).ما فعل رسول اهللا؟( ،مل يزد عليها )،ما فعل رسول اهللا؟( :فقال أبو بكر ).اهللا لك وإين أرجو أن ينتقم

  هذه أمك تسمع.  :قالت - 
  .فال شيء عليك منها :قال - 

  .قالت: هو صاحل ساملِ  - 

 .. أين هو؟ )هو؟فأّىن ( :الق - 

  .يف دار األرقم :قالت - 

  .قال: امحلوين إليه - 

  ).طيع؟ويلك أين تذهب وأنت ال تست(: قالت أمه - 

   .قال: هللا علي أن ال أذوق طعاًما وال شرابًا حىت آيت رسول اهللا - 
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4 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

��]�Ùç‰…�±c�êÞç×·]ρ� �

)، امحلوين عند النيب أشوف سيدنا النيب( :يقولهو و ، )قادر قك، كل لقمة أنت غرياشرب شربة ماء، بلل ري( :أمه تقول له
شعره كله سقط، وجهه من الورم ال يُرى، جسمه   ،صاروا ال ميسون شيًئا من شعره إال ويأيت معهمضفائر  كانت له  !سبحان اهللا العظيم

 .ρ: امحلوين إىل رسول اهللا كله تكسر، ومع ذلك يقول

ري من الناحية األخرى، أم مجيل من ناحية وأمه أم اخل[ ،وسكن الناس خرجنا به يتكئ علينا ،فأمهلنا حىت إذا هدأت الرْجل
فأكب  ، مواقف حب، التضحية حبب..آآآه حىت أدخلناه على النيب فأكب عليه فقبله... ]ρشي بينهما حىت وصل إىل النيب وهو مي

  أليب بكر رقًة شديدة. ρورق رسول اهللا  ،كب عليه املسلمونعليه فقبله وأ

Ä�]JJ�==� �
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   ".طاملا أنك خبري ،س يب شيءلي ،بأيب أنت وأمي": ]كالم احلب امسع[ فقال أبو بكر

ال ( :، فقالفكأن أبا بكر تأمل ألمله ،الرسول رق له رقًة شديدة مبعىن تأمل ألجله ،إذن ليس يب شيء) ،طاملا أنت خبري( :قال له
فادُعها إىل اهللا تعاىل،  وأشار إىل أمه، وأنت مبارك ،رسول اهللا هذه امرأُة بارٌّة بولدها قال: يا). أنا خبري ما دمت أنت خبري يا رسول اهللا

  !سبحان اهللا العظيمعاها لإلسالم فأسلمت يف الس.. فدعا هلا رسول اهللا، ود ،اهللا بك من النار يستنِقذها وادع هلا اهللا عسى أن

هلا سيدنا أبو بكر ال نعرف ماذا نقول عن األخالقيات العالية، وال عن العواطف املتأججة، وال على احرتامه ألمه وإكرامه 
  )رضي اهللا عنك يا سيدنا أبا بكرى حفظه للسر واألمانة... إخل. (ودعائه هلا، وال عل
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5 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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{َوَسُيَجنبـَُها ن قوَل اهللا تعاىل وكما قلنا سابًقا أ ،τاملواقف أبو بكر أما كرمه وجوده ونفقته، فهذا مما ال يُنافس فيه، رجل 
   .τنزل يف أيب بكر  .]18- 17الليل: [ َماَلُه يـَتَـزَكٰى}الِذي يـُْؤِتي  *اْألَتـَْقى 

وقال وهل أنا ومالي  -ضي اهللا عنه-ي بكر، فبكى أبو بكر ما نفعني ماٌل قط مثل ما نفعني مال أب": ρل رسول اهللا قا
  .سبحان اهللا العظيم، ]183/13: مسند أحمد-إسناده صحيح["إال لك يا رسول اهللا

يوم أسلم ويف منزله أربعون ألف درهم، فخرج إىل املدينة يوم اهلجرة  τ: "أسلم أبو بكر قال عنهما رضي اهللا- وعن ابن عمر 
  وما له إال مخسة آالف كل ذلك ينفقه يف الرقاب، والعون على اإلسالم".

ب يف اهللا سبعة كلهم كان يُعذب على اإلسالم، كان يُعذ - ري اهللا عنه– عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: "أعتق أبو بكر
  منهم بالل، وعامر بن ُفهرية، وزنرية، والنهدية وابنتها، وجارية بين مؤمل" كان أي واحد يُعذب يذهب يشرتيه ويعتقه.

ن أباه اعرتض عليه، وقال: يا بين لو تعتق رجال أقوياء يكونون لك، مايل أراك تعتق الضعفاء؟ فقال: إين أريد وجه اهللا، حىت أ
  إخالص.. قمة اإلخالص.

HäÖç‰…æ��]�Ü��kéÏe_==JJJ� �

اليوم أسبق أبا بكر إن  :قلتفأن نتصدق، فوافق ذلك عندي ماًال  ρ"أمرنا رسول اهللا قال:  τوعن عمر بن اخلطاب 
سيدنا أيب بكر وسيدنا عمر، مع احرتام عمر لسيدنا أيب بكر وتوقري  قبل سباق ومنافسة على اخلري من كان دائًما هناك[سبقته يوًما 

 ]. الرسول قال: تصدقوا، فسيدنا عمر يقول: كان يف ذلك الوقت عندي فلوس، فقلت: اليوم أسبق أبا بكرلسيدنا أيب بكر عمر
ما أبقيت ألهلك؟! قلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت  :ρفجئت بنصف مالي، فقال رسول اهللا 

  .]3675: سنن الترمذي- صحيححسن [ أبًدا" فقلت ال أسبقه في شيء ورسوله، قال: أبقيت لهم اهللافألهلك؟ 

(انظر.. انظر الكلمة عندما يأيت أبو بكر الصديق بكل ماله، كل ما ميلك) ويذكر أن أبا بكر خرج من  ،!سبحان اهللا العظيم
  مباله كله، مث يرده اهللا عليه أي يرزقه خبري منه. أربع مرات خيرج !!،ماله كله أربع مرات
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6 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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   إن شاء اهللا، وهو علم أيب بكر. مث نأيت إىل اخلامتة، وختاُمه مسكٌ 

استدل أصحابنا على ِعظم علمه بقوله يف احلديث الثابت  قال النووي يف التهذيب: ،كان أعلم الصحابة مطلًقا  سيدنا أبو بكر
لقاتلتهم  ρناقا كانوا يؤدونه إلى رسول اهللا  لو منعوني عواهللا قاتلن من فرق بين الصالة والزكاة [...]واهللا أليف الصحيحني، 

استدلوا بذلك على أن أبا بكر أعلم الصحابة، ألم كلهم وقفوا عن فهم احلكم يف املسألة  ]1399: صحيح البخاري-[صحيح ا"على منعه
أعلم الناس يف هذه املسألة.. يف كل املسائل  إال هو، مث ظهر هلم مبباحثاته أن قوله هو الصواب، فرجع الصحابة كلهم إىل قوله، كان

قال ابن عمر: أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما" ما أعلم  :ρرسول اهللا "عن ابن عمر أنه ُسئل من كان يفيت الناس يف زمن  إذا.
  غريمها".

  :ومما يدل على سعة علمه

يات واستحضاره لآليات، هو الذي جعله يقف موقُفه يوم وفاة النيب "صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم"،علمه باآل  - 
   .هذا املوقف، ويبني هذا البيان

علمه يف  ]207/5تفسير القرآن: -[صحيح "صدقة وهف نحن معاشر األنبياء ال نورث، ما تركنا": ρعلمه يف قول النيب و  - 
  مرياث اجلدة. 

  .ويعلـّمه، رضي اهللا عنهن ينشره ويدفعه ويقرره وعلمه هذا كا - رضي اهللا عنه-كان أعلم الصحابة 

  إخويت ،،،

مضى بنا احلديث عن سيدنا أيب بكر، وال أرى أنه قد طال، وإمنا حيتاج األمر إىل حلقات أخرى للكالم عن سيدنا أيب بكر، 
  .τلثاين، إىل سيدنا عمر بن اخلطاب ولكننا نكتفي ذا املقدار لننطلق إىل اخلليفة ا

  م...لعلنا نؤجل هذا إىل اللقاء القاد

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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بني اُحلجة واإلهلام، واإلنصاف واإلزعان، بني القوة والقهر، والرقة والعاطفة جتد عمر؛ بني 
من  الشجاعة واإلقدام، بني اخلوف واحلذر، بني االستكثار لألمة من الُفتوح، والتقلِل لنفسه

  .الدنيا واجلنوح جتد عمر.. جتد عمر

من هو عمر؟.. ومن هم اوالده وزوجاته؟.. وما هي قصة اسالمه؟.. هذا ما ستعرفه يف هذه 
  املادة إن شاء اهللا
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1 عمر.. من األوائل

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل تغفره أمحُده تعاىل وأستعينه وأسإن احلمَد هللا
  .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك 
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   .]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا وَ  {يَا َأيـَها الناسُ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ ِنَساء َواتـُقوْا الّلَه اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد  َه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًداا الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا الل {يَا َأيـهَ 
  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أما بعد، 

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  ليهخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عفإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل، وإن 
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

إال ظّله،  وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)االلهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

  .كل عام وأنتم خبري
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2 عمر.. من األوائل

قلوبنا، اللهم جننا من الفنت ما ظهر منها وما  يأسأل اهللا جل جالله أن يصلح أحوالنا، وأن يهد.. (كيف حالكم مع اهللا؟
رزقنا كل بركة أنزلتها ىف هذه األيام، اللهم عافنا من البالء، وجننا من الفنت، واكتب لنا كامل األجر، وارزقنا اإلخالص ىف بطن، اللهم ا

  القول والعمل، آمني يا حي يا قيوم).

Γ�†ÛÂ�h^Ş¤]�àe�τ�Σ� �

  إخويت يف اهللا ،،،

مبواقفه العظيمة، ننتقل إىل  τ به قلوبنا مع سيدنا أيب بكروأمضينا وقتا مّتع اهللا ، ρأصحاب النيب  ..ما زلنا مع النجوم األكابر
ق اهللا به ذي املقام الثابت املأنوق، أعلن اهللا به دعوة الصادق املصدوق، فرτ -  - الفاروق  ..سيدنا عمر ،شقيق روحه، وأخو صحبته

واهد التوحيد، بدد به مواد التنديد فظهرت بني الفصل واهلزل، وأيد مبا قّواه به من لوامع الطول، ومهد له به من منائح الفضل ش
ضي ر ت بالتوحيد أصوام  بعد ختافت، مة، فجمع اهللا تعاىل مبا منحه من الصولة ما نشأت هلم من الدولة.علالدعوة، ورسخت الكلِ 

   .اهللا عن عمر

ث ملعانام ومعادام وتعاطيهم، غلب كيد املشركني مبا ألزم قلبه من يقني اليقني، ال يلتفت إىل كثرم وتواطؤهم، وال يكرت 
   .اهللا عن الفاروق عمر يرض ..اتكاالً على من هو ُمنشئهم وكافيهم، واستنصارًا مبن هو قاصمهم وشافيهم

احتمل ما احتمل مع من احتمل من أصحاب الرسول، مصطربًا على املكاره ملا يؤمل من الوصول، مفارقـًا ملن اختاَر النعيَم 
   .رضى اهللا عن عمر ..كلف من التشمري والتوجري  ا ملاوالرتفيه، ومعانقً 

املخصوص من بني الصحابة باملعارضة للُمبطلني، واملوافقة يف األحكام لرب العاملني، السكينة تنطق على لسانه، واحلق جيري 
   . عن عمررضي اهللا. عن احلكمة يف بيانه، كان للحق مائال، وباحلق صائال، ولألثقال حامال، ومل خيف دون اهللا طائال.

   .رضي اهللا عن عمر.. زل اهللا الوحي يف موافقته للحقأخلى مهّه ىف مفارقة اخللق؛ فأن

بني الشجاعة واإلقدام، بني اخلوف  والقهر، والرقة والعاطفة جتد عمر؛بني اُحلجة واإلهلام، واإلنصاف واإلزعان، بني القوة 
   .رلنفسه من الدنيا واجلنوح جتد عمر.. جتد عم لِ تقل توح، والواحلذر، بني االستكثار لألمة من الفُ 
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3 عمر.. من األوائل
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  . الرجل األول بعد سيدنا أيب بكر، رضي اهللا عن عمر

   .ج اليهود وأجالهم من جزيرة العربأول من أخر  - رضي اهللا عنه- عمر  •
   .عمر أول من وضع اخلراج •
   .وأول من مّصر األمصار •
   .وأول من استقضى القضاة •
   .وأول من فرض األعطية •
   .أول من عّس يف عمله ..عمر •
   .وأول من لُِقْب بأمري املؤمنني •
   .وأول من دّون الدواوين •
   .أول من مجع الناس لقيام رمضانو  •
   .صى يف مسجد الرسولوأول من ألقى احلَ  •
   .بالتأريخ ب له التاريخوأول من كتب التاريخ اهلجري فُكتِ  •

  ..رضي اهللا عنه ر بن اخلطابعم. عمر، رضي اهللا عن عمر
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4 عمر.. من األوائل
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 )،أبا حفص(كّىن يُ  .اهللا بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب العزى بن رباح بن عبد هو عمر بن اخلطاب بن نُفيل بن عبد
جهل  أخت أيب جهل بن هشام، فكان أبو )اهللا بن عمر بن خمزوم حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن عبد(أمه  ،ρبابنته زوج النيب 

  خاله.
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صّل - سى به، قال رسول اهللا قلنا الفائدة من ذكر وصفه أن تراه يف املنام، األول لكي ترى سيدنا عمر يف املنام أن حتبه، وتتأ
وا باللذْيِن من اقتد".. ]1318الجامع الصغير:  -[صحيح "تدوا باللذْيِن من بعدي؛ أبي بكر وعمراق"" :صلى اهللا عليه وسلم - عليه

 ."أبي بكر وعمر ؛بعدي

   .وًال، كان عمر كّث اللحيةعرًضا وط ،ضخمة جًدا - سبحان اهللا العظيم-كانت حليته   ،كان عمر َكث اللحية

   .)وال يعرف الكتابة، وكان يستعمل يده اليسرى .. يضرب بالشمال؛أعسر يعين أشول( ..أعسر

يف ُمحْرة يُقال له آدم، واألبيض الشاهق يُقال له أصفر، أبيض مييل إىل الُصفرة الذي ن األبيض (قلنا سابقا أ. .شديد األَدمة
هو األبيض حنن نقول عنه أبيض يف عرفنا كمصريني.. العرب يقولون عنه أصفر أما ما نقول عنه قمحاوي هذا يقولوا عليه آدم الذي 

  هو أمسر ليس أسود، أمسر أبيض يف ُمحْرة أمسر يُقال له آدم).

   .وعليه األكثرون يف وصفه ،.. شديد األدمةهكذا وصفه ُرزين بن ُحبيش ،(فيه مسرة قليلة) كان شديد األدمة  

 ُصْهَبةٌ  َأْطرَاِفَها ِيف  الشْعرِ  َكِثريَةُ   َسبَـَلُتهُ ، : كان عمر طويًال، جسيًما، أصلع شديد الصلع، شديد األدمةقال أبو رجاء العطاردي
  رة ..أصهب). يعين يف اآلخر السواد يبدأ خيف كأنه مييل إىل محُْ  ،آخرها كأنه يف  شعار (حليته طويلة جًدا، ويف

 لع.. ال شعر له أصًال إال احلاجات البسيطة إًذا كان عمر طويًال.. جسمه طويل، جسيًما.. عظامه ضخمة، أصلع شديد الص
قال ، وضخامة جسمه عندما ميشي كأنه فوق والناس حتت من اجلانبني، وكان عمر أروح كأنه راكب والناس ميشون.. كان من طوله

 هري: كان عمر بن اخلطاب جيلس مرتبًعا (عندما جيلس جيلس مرتبًعا ميأل مكانه) ويستلقي على ظهره، وكان حيب أن يرفع إحدى الز
  رجليه على األخرى.
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5 عمر.. من األوائل

/�äi^qæ‡��/� �

تزوج أوًال زينب بنت مظعون، مث أم كلثوم بنت  سالم:يف اجلاهلية، وأربع يف اإل سيدنا عمر تزوج سبع نساء منهن ثالث
ولوهية هذه كانت أم ولد (يعىن كانت جارية فأعتقها فأجنبت، فلما أجنبت تسمى أم  ؛جرول، مث مجيلة بنت ثابت بن األفلح، مث لوهية

  نفيل. وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن  ولد) وأم حكيم بنت احلارث بن هشام، وفكيهة كانت أم ولد أيًضا،

/�å�÷æ_��/  

عبد اهللا، وعبد الرمحن، وزيد األصغر، وعبيد اهللا، وعاصم، وعبد الرمحن األوسط، وعبد  ، رضي اهللا عنه:وكان لعمر مثانية أوالد
   .. رضي اهللا عن سيدنا عمرالرمحن األصغر، وعياض بن عمر. مثانية ذكور وثالث بنات هن حفصة، وفاطمة وزينب

��í’Î��†ÛÂ�Ýø‰cτ��� �

وكانت زوجة عامر بن ربيعة: إنا نـَُرِحل متاعنا لنهاجر  ،ةمَ قالت أم عبد اهللا بنت أيب حثَ  ؛عمر بن اخلطاب كان إلسالمه قصة
وكنا نلقى منه من البالء،  عمر، وهو على ِشركه حىت وقف علي،لبعض حاجته إذ أقبل   -زوجها–وقد ذهب عامر  ة.شَ إىل أرض احلبَ 
  يا أم عبد اهللا؟ فقال: أتنطلقونأذى وشدة، 

  حىت جيعل اهللا لنا فرًجا. ،قالت: قلت نعم، واهللا لنخرجن يف أرض اهللا فقد آذيتمونا، وقهرمتونا

   .م اهللاكُ بَ حِ قالت: فقال، صَ 

سيدنا عمر كان  ؛- سبحان اهللا العظيم-  لو رأيت عمر ورقته، وحزنه علينا :قالت فلما عاد عامر زوجها أخربته، وقلت له
ما تركتكم  :مث يقول يضرب حىت َيّكل. ..ب املوايل الذين أسلموان أسلم يف بداية الدعوة، كان شديًدا جًدا، وكان يُعذ شديًدا على م

   .من كثرة الضرب ميل من الضرب .إال ماللة

قة، لو ُلِمَست ومع هذه الشدة يف داخل عمر رقة، وليتنا نتعلم أنه يف داخل الشدة اليت تراها ظاهرة ملسة ر  !سبحان اهللا العظيم
امسع بقية القصة (وخليك متذكر هذه  - سبحان اهللا العظيم- تأيت بالعجائب، وتكون نقطة حتول شديدة يف حياة الشخص ويف مواقفه 

  ). سنعلق عليها ثانيةً  ألن حنن
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6 عمر.. من األوائل

h^Ş¤]�…^ÛŽu�Ü×ŠŁè�îju�†ÛÂ�Ü×ŠŁè�÷��]æ=� �

  لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا! قالت:

  إسالمه؟قال: أطمعيت يف 

  قالت: نعم.

  .]ملا كان يَرى من غلظته، وشدته على املسلمني[ .سلم عمر حىت ُيسلم ِمحار اخلطابقال: واهللا ال يُ 

؟ يسلم هذا؟ واهللا لو احلمار الذي عند أبيه أسلم، احلمار احليوان.. البهيم ن عمر(قال هلا: أنت حتلمني أ ! العظيماهللا سبحان 
  فهداه اهللا فأسلم.. - سبحان اهللا العظيم- ).لو أسلم فلن ُيسلم عمر هذا

JJJ�ì‚ñ^Ê�JJJ� �

   :نريد أن خنرج من هذه القصة بأمرين

   .تيأس من هداية أحد : أن الاألول

فال تيأس من هداية أحد، ال تقل أن فالنا هذا عمره ال  يدي اهللا يقلبها كيف يشاء، وال يعلم ما حيمل غًدا إال اهللا،فالقلوب ب
  ينفع يف هذا الدين، ال تقل هذا.، فالن هذا عمره ما يبطل كذاعمره ال  ، فالن هذايصلي

أنا أؤمن وأحسن ظًنا باهللا أن كل املسلمني فيهم خري، لكن حيتاجون إىل ملسة تردهم إىل صوام، وإىل الدين، وإىل حب 
اء، وكل الناس عموًما، هناك أمل هلدايتهم لإلسالم، اإلسالم، وإىل عبادة اهللا، وإىل الفرار من املعاصي والذنوب، كل املسلمني بال استثن

ِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اتَخَذ ِإَلٰى رَبِه َسِبيًال ؛ لكنها أرزاق يُْدِخُل  *َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه ِإن اللَه َكاَن َعِليًما َحِكيًما  *{ِإن هَٰ
  فهي أقدار وأرزاق.. ]31-29: اإلنسان[ }...َمْن َيَشاُء ِفي رَْحَمِتهِ 

  الفائدة الثانية: 

إال إنه دوًما داخل النفس البشرية نقطة حنان، نقطة رقة، نقطة عاطفة، هذه  ،نف وقسوةنه وإن بدت شدة، وإن ظهر عُ أ
   النقطة حتتاج أن يُوَصل إليها، فإذا ُوِصل إليها ترى العجب العجاب.

   .ىل هذه النقطة يف نفس عمرِصل إتعالوا لنرى كيف وُ 
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7 عمر.. من األوائل

[JJJJ†ÛÂ�Ýø‰c�gf‰� �

سعيد بن زيد وفاطمة بنت  ابن زيد، كانا مسلَمْني:كان سبب إسالمه أن أخته فاطمة بنت اخلطاب، وكانت حتت سعيد 
وجته يعلمهم اخلطاب خيفيان إسالمهما من عمر، وكان خباب بن األرت خيتلف إىل فاطمة يُقرئها القرآن (يعىن يروح لسعيد بن زيد وز 

   .القرآن يف بيتهم)

عمر.. أسلم بعض من حوله، أسلم بعض جواريه وأتباعه من ِغلمانه، فغضب  ؛ρمر يوًما ومعه سيفه، يريد النيب خرج عف
واملسلمون  ρفحمل سيفه، وخرج يريد قتل النيب  ه زاد عن حده الزم أقتله)هكذ هذا املوضوعجًدا، وقال واهللا ألقتلن حممًدا (قال 

  تمعون يف دار األرقم عند الصفا، وكانوا حنو أربعني رجًال.جم

  فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال: أين تريد يا عمر؟

  ريح الناس منه.فقال: أريد حممًدا الذي فرق أمر قريش، وعاب دينها، فأقتله وأُ 

؟! أفال ترجع ألهلك قتلت حممًدا أترى بين عبد مناف تارِكنيَك متشي على األرض، وقد ،فقال نعيم: واهللا لقد غرتك نفسك
  فتقيم أمَرهم؟

  قال: وأّي أهلي؟!

  قد أسلما.  ،قال: َختَـُنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة

å†Ú]�î×Â�gÖ^Æ��]æ� �

  فتمشي هكذا!  ]21[يوسف: } {َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِهِ ا هكذا، ممكن أحيانًا تكون ماشيً  !سبحان اهللا العظيم

أنت ال تسّري نفسك، لذلك  ؛- سبحانه وتعاىل، جل جالله- نواصي اخللق بيده  ،]18[األنعام: } ُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ {وَ اهللا 
سبحان - قال له ارجع لرتى أختك)  ،اأقتل حممدً  :قال له ،أين تذهب يا عمر :ميعأين تذهب؟ نُ  ..ا، يقابله هذا الرجلعمر كان ماشيً 

  .- اهللا العظيم

بن األرت يقرئهما القرآن، فلما مسعوا صوت عمر غـُّيَب خباب (خبوا سيدنا اعمر ودق عليهما الباب، وعندمها خباب فرجع 
   .خباب حتت السرير) وأخذت فاطمة الصحيفة اليت كان يقرأ منها القرآن، وألقتها حتت فخذيها
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8 عمر.. من األوائل

[íÛßé�]�å„â�^Ú� �

 ..)أنا كنت سامع أحد يهمسرتاب مث قال: ما هذه اهلينمة؟ (املفلما دخل نظر نظرة ؛ ولكن عمر كان قد مسع قراءة خباب
  ما هذه اهلينمة؟ 

  فقاال: أومسعت شيًئا؟ 

   .ما حممًدابل إين ُأخربت أنكما تبعتُ  ،قال: بلى

وجها، فحملت طش بسعيد بن زيد (لطم سيدنا سعيد) على وجهه وعلى ظهره وأتى به من صدره فقامت أخته لتدافع عن زَ وبَ 
(هو مميل على زوجها يضربه، وهي جاءت من خلفه بتسحبه من ظهره، شدته من ظهره راح  ها.قفاه فالتفت، وضرا فشج  عمر من

   ).ت بالدمفأنفها، وفمها وأذا سال ،التفت وبظهر يده لطمها على وجهها

Ö^ßÛ×‰_�‚Ï�JJkò��^Ú�Äß‘^Ê� �

برسوله رغم أنف واهللا لقد أسلمنا وآمنا باهللا و " :رضوهي على األ قالت - طرحها على األرض- فلما انبطحت على األرض، 
  .من الدم حتركت تلك الرقة يف قلبهفلما رأى عمر ما بأخته  "،عمر فاصنع ما شئت

 :سلم عمر، كم حنن حباجة إىل فاطمة بنت اخلطاب؟ تقف وتقولكم حنن حباجة إىل فاطمة بنت اخلطاب؟ يضرا عمر فيُ 
   .لكننا حباجة إىل من يلمس الرقة يف قلب أقوياء مثل عمر ليسلم عمر، فُيسِلم عمرفاطمة،  أسلمنا فاصنع ما شئت، تَثُبت

   :ليهدي اهللا بنا الناس حباجة إىل أمرين
  .احتمال وتضحية •
  وقوة وثبات. •

  ظهران احلق يف صورته احلقيقية، لينبهر به الناس فيستسلمون هلذا الدين.احتمال وتضحية وقوة وثبات.. يُ 

ا بقول ورة: سيدنا خباب حتت السرير، فاطمة تنزف الدم، وملقاة، وسعيد بن زيد يف قبضة عمر، وعمر مشدوهً ختيل الص
  .فاطمة: أسلمنا رغم أنف عمر فاصنع ما شئت، نستكمل املوقف يف اللقاء القادم

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 
  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            
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Γ��h^fÖ]�Ñ‚è�†ÛÂΣ� �

يف هذه احللقة نعرف ماذا حدث بعد أن ضرب عمر أخته؟.. وكيف استقبله الصحابة حينما 
   جاء مشهرا سيفه؟.. وماذا فعل عمر بعد اسالمه حىت يلقب بالفاروق؟؟

ال "ناء النيب على عمر، وما الذي أخفاه عنه، حني قال صلى اهللا عليه وسلم: ونرى ث
  "..؟؟تخبرهما يا علّى ما داما حيين
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1 عمر يدق باب الرسول

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد، الم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛والصالة والس رب العاملنياحلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)اوال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً  ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا

  ،،، أِحبيت يف اهللا

  كيف حالكم مع اهللا؟ 

يف اللقاء املاضي، ومع قصة إسالمه، وإخويت هذه إشارة خطرية يف قضية العمل للدعوة،  قفنا مع سيدنا عمر رضي اهللا عنهتو 
نا حباجة إىل وجود مثل هذه املرأة يف بيوت أين فاطمة بنت اخلطاب اليت تستطيع أن تلمس حد الرقة يف قلب عمر؟ إن :ذكرنا

كيف تستطيع أن تلمس هذه النقطة اخلفية يف أغوار   ..ابنها أو أخيها أو زوجها :املسلمني، حني نرى استبداد وطغيان، بعض الشباب
  ..أن تفهمفاطمة بعد ذلك، واستطاعت وأعماق النفس اإلنسانية لتستطيع أن تقوده من خالهلا؟ تعالوا لنرى كيف خاطبت 

  عندما رأى عمر ما ا من دم قال هلا: أعطين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرؤون فيها اآلن. 

  قالت: إنّا خنشاك عليها. 

EEÌ‰aDD==†}a�hç×‰`e�JJ� �

ا يف املواقف أيتها األخت املسلمة تسمعني من زوجك أو من ابنك كالًما، وهو ال يقصد ما يقول أحيانً  !سبحان اهللا العظيم
مل يكن يريد الصحيفة، ومل يكن يقصد  ،أعطيين هذه الصحيفة :ليتك تفهمني. عمر حني قال ..ن هذا الكالم، إمنا يقصد شيًئا آخرم

فهو يريد أن  ،عليها)، يعين بعد ما ضرا ورآها تنزف الدم يطبطبآسف ال أقصد (قصده  :الصحيفة، ولكن كأنه يريد أن يقول هلا
   ... آسفساحميين :يقول هلا
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2 عمر يدق باب الرسول

ين إ( :، فلما رأت منه هذه الرقة قالت)أرين هذه الصحيفة(، إمنا يقول )آسف(ال يقدر عمر يف عنفوانه، وصولته أن يقول 
   ).أخاف عليها

êÛãÊ]JJ�å^j}_=� �

هو عمر لو ما زال يف عنفه وهي يف دمها وهي تبعده عن زوجها، قال:  تاج إىل فهم ما وراء الكلمات؛حتريك احلوار نفسه حي
  افهمي أختاه.  ..ا من العنف إىل الرقةفما الذي حول الضرب إىل كالم؟ فيجب أن أحول أنا الكالم أيضً  )،الصحيفة هات(

قالت: إنا خنشاك عليها.. ختاف على الصحيفة (ال أنا أخاف عليها) فحلف بالالت والعزى أن يعيدها، قال هلا: ال سأعيدها 
وأنا سأعيدها لك ثانية، ال أنا خائفة، واهللا سأعيدها لك. ستعيدها ثانية؟ نعم  ،أريين إياهاتيها، أصبح الكالم ليًنا جًدا، (لك لكن ها

   .دها) أعطته الصحيفةسأعي

تـَْنزِيًال  {طـــه * َما َأنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقٰى * ِإال َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشٰى *، طـــــه، وكان كاتًبا فلما قرأ بعضها، فأمسكها وقرأ
ُن َعَلى اْلَعْرش اْستَـَوٰى}   .]5-1طه: [ ِممْن َخَلَق اْألَْرَض َوالسَماَواِت اْلُعَلى * الرْحمَٰ

فقال: أمساء طاهرة مجيلة.. أمساء طيبة طاهرة مجيلة، مث جلس وقال: ما أحسن هذا الكالم  )،بسم اهللا الرمحن الرحيم(قرأ 
دلين على حممد حىت آتيه وأُسِلم،  قال نعم ولكن  ؟أنت هنا ،ل: يا عمر.. قال: أنت يا خبابوقا ،وأكرمه، فلما مسع خباب خرج

  طهر. تَ 

JJh^fÖ]�Ñ‚è�†ÛÂ� �

فحمل عمر سيفه ودله خباب وجاء إىل بيت األرقم بن أىب األرقم، ودق الباب فنظر رجل من خالل الباب فرآه متوشحا 
وإن كان يريد شرًا  إن كان يريد خريًا بذلناه له ،وما عمر؟ ائذنوا له( :قال محزة )،. عمريا رسول اهللا عمر.(سيفه، فرجع مهروًال وقال: 

"ما فأمرهم النيب باجللوس، وخرج ففتح الباب، مث أخذ مبجامع ثوبه وجذبه جذبة شديدة، وقال له ما جاء بك يا عمر؟  ؛)قتلناه بسيفه
فقال عمر: واهللا قد جئتك  ،]7/166: إتحاف الخيرة المهرة -[سنده ضعيف ؟"أنت منتهي يا عمر حتى ينزل اهللا بك من الخزي والنكال

  يا رسول اهللا وأنا أريد أن أُسِلم أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا فكرب رسول اهللا، وكرب من يف البيت.

�Ò_��]�JJ�Ò]��]�JJ�Ò_��]� �

†ÛÂ�Ýø‰c�‚ßÂ�á^ÓÚ�ØÒ�àÚ��fÓjÖ]�ÄËi…]æ�� �



 
 

www.yaqob.com                     _20أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

3 عمر يدق باب الرسول

^Úh^Ş¤]�àe]�^è�‚è†i�]ƒ[[[� �

موقف أنا متعجب منه وقد تتعجبون أن عمر يف عنفوانه، وعصبيته، وغضبه، عندما  :أيًضا أريد أن أقول !سبحان اهللا العظيم
، لو جاءه شيطانه لرجع يف كالمه لكن إذا أراد اهللا اهلداية حتولت )ماذا تريد يا ابن اخلطاب( :أتى دخل والنيب ميسكه من صدره

  ألن عمر أصبح لينا متاًما بعد العنف، والعصبية، والشدة، والكره أصبح ليًنا متاًما. !سبحان اهللا العظيم ،نفوس إىل ألني من املاءال

Ð£]�î×Â�^ßŠÖ_[[� �

ن متم وإن والذي نفسي بيده إنكم على الحق إبلى "مث قال عمر: يا رسول اهللا ألسنا على احلق إن متنا، وإن حيينا قال: 
، قال عمر: ففيَم االختفاء إًذْن والذي بعثك باحلق لنخرجن، فخرجنا يف صفني ]6531السلسلة الضعيفة: -[هذا إسناده ضعيف جدا "حييتم

ميشون هكذا: هم، هم، هم.. ككديد الطحني، مثل –د ككديد الطحني حىت دخلنا املسجد محزة يف أحدمها، وأنا يف اآلخر لنا كدي
 ρها، قال عمر: فسّماين رسول اهللا رت قريش إىل عمر وإىل محزة فأصابتهم كآبة مل يصبهم مثلفنظحىت دحلت املسجد،  - اجليش

  يومئذ الفاروق، وفرق اهللا بني احلق والباطل.

��íéÞ^ŠÞý]�íŠÛ×Ö]��� �

ية يف اللمسة اإلنسانية، أو اللمسة اخلف :أهم وأخطر فائدة خترج ا من هذا املوضوع ،هذه قصة إسالم عمر وفوائدها عجيبة
لتتغري النفس بُكليتها، حتتاج املرأة املسلمة  .. أن تلمسن يُتوغل إليها، أن يُوصل إليها، أن تُلمسحتتاج هذه اللمسة أ النفس اإلنسانية،

يف زماننا، يف زمن الفتنة، بعد أن استخدمت املرأة لتطعن اإلسالم، لتهدم اإلسالم، لتحارب اإلسالم بالفسق وبالفجور وباملعاصي 
عوة أخيها، وابنها، آخر، بالدعوة إىل اهللا ولتوجيه الناس إىل دين اهللا، يف د بغواية وإغواء الشباب، حتتاج أن تستعمل املرأة بطريقٍ و 

  ختها، ابن أخيها، ابن زوجها، حتتاج إىل دعوم وإىل استعمال هذه اللمسة اإلنسانية لتوجيههم إىل حب اهللا ورسوله. وزوجها، ابن أ

إذا به حيمل سيفا ليحمي  ،ρيشهر سيًفا لكي يقتل رسول اهللا  بعد أن كان ،يف حلظات ،ذا التغري يف نفس عمروتأملوا ه
  .ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمصل، رسول اهللا

†ÛÂ�Ü×‰_æ� �

  هل يظل عمر كما هو؟ 
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4 عمر يدق باب الرسول

� áçÃ¿Ú�àe�á^ÛnÂ�í’Î��  

 يومئذ. عثمان بن مظعون كان يف جوار بن الّدغّنة، فقال قصة عثمان بن مظعون تبني لك فكر املسلمني !سبحان اهللا العظيم
فمضى إىل ابن الدغنة فرد عليه جواره مث جلس يف املسجد، وكانوا ينشدون  نا وإخواين يعذبون لنقٌص يف ديين؛واهللا إن كنت آم :يوًما

 )نعيم اجلنة ال يزول، كذبت(عثمان بن مظعون: فقال  ،)وكل نعيم ال حمالة زائل ... أال كل شيء ما خال اهللا باطل(الشعر فقال لبيد: 
هذا رجل صبأ هو ومجاعة ( :فقالوا ؟)،مىت كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش( :فنظر لبيد إىل من حوله فقال ..نعيم اجلنة ال يزول

  .)سفهاء ..من غلماننا

ها (أعطى له لكمة يف عينه أصبحت عينه فاشتد الكالم بني ابن مظعون وهؤالء املشركني فقام أحدهم فلطمه على عينه فَخّضر 
كأنه يوخبه إنه [، )ن كانت عينك لغنية عما أصاا يا ابن أخي لقد كنت يف منعة، وإواهللا( :زرقاء) خّضرها فمر به ابن الدغنة وقال

قال [ )أصاب أختها يف اهللا اوإن عيين السليمة لفقرية إىل م ،أعظم كال واهللا وما أنا فيه من حفظ اهللا ومنعته( :فقال ]خرج من جواره
   ].له عينك كانت غنية عما أصاا قال له مل تكن غنية، الثانية اليت مل تّصب هي الفقرية، هي اليت حتتاج أن تصاب مثل أختها

Üâ†ÓÊ�]„â�á^Ò� �

كانوا يشتهون أن يبذلوا    كان هذا فكرهم:  إذا ضحوا يف سبيل اهللا مل يندموا، ومل يتأملوا، ومل يشتهوا العافية وال السالمة، وإمنا
  كل أرواحهم يف سبيل اهللا. 

، ألست ترى هؤالء يبذلون أمواهلم وال يشتهون أن ترجع "فزت ورب الكعبة" :عن يقولألست ترى حرام بن ملحان حني طُ 
  كان إذا أسلم الرجل تعلق الرجال به فيضربونه ويضرم.  ،إليهم أمواهلم هم كذلك، فكذلك عمر حني أسلم

�[‚u_��e†–è�÷�^Þ_æ�áçeÿ†–Łè�Œ^ßÖ]=�� �

ل رجل حبديث (يف واحد معروف يقول عمر فجئت إىل خايل فأعلمته ودخل البيت، وأَجاَف الباَب وقال ذهبت إىل رجل أنقَ 
ال هلذا: أنا وق وقال هلذا،فقال خلاله،  ،إنه منام يسمع احلاجة يقوهلا للدنيا كلها) فأخربته ودخلت البيت فقلت يف نفسي ما هذا بشيء

  أسلمت، أمل تدر؟ لقد أسلمت، أمل تسمع؟ لقد أسلمت، أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممًدا رسول اهللا). 

  ل؟ قامث ماذا 

إذا "قال:  "،نعم" :قلت ،فقال رجل: أحتب أن يُعلم بإسالمك؟ ،؟الناس ُيضَربون وأنا ال يضربين أحد ،يقول: ما هذا بشيء
  ."وقل له صبأت فإنه قلما يكتم سرًا ،ااِحلجر فأت فالنً جلس الناس يف 
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5 عمر يدق باب الرسول

، فقاموا إّىل من  )ابن اخلطاب قد صبأ إن.. يا قوم ..يا قوم( :قال: فجئته وقلت: أتعلم أين قد صبوت؟ فنادى بأعلى صوته
خيت : لقد أجرت ابن أُ شي علّي خايل فقام فقاليضربونين وأضرم، حىت خَ  ،، وهذا من هنا، وهذا من هناكل صوب، هذا من هنا

   .فال ميسه أحد، فانكشفوا عين كأمنا قشطوا عن ثوب

Ôé×Â��…�Õ…]çq�==JJ� �

ضرب فلما جلس الناس إىل احلجر، ه، فقلت الناس ُيضربون وأنا ال أُ فكنت ال أشاء أن أرى أحًدا من املسلمني ُيضَرب إال رأيت
ال. قال:  :قلت ،فأبيت :قال ،قلت: واهللا قد فعلت ،ك. قال: ال تفعلجوارك رد علي :أتيت خايل قلت: أتسمع؟ قال: ما أمسع! قلت

  وُأضَرب حىت أظهر اهللا اإلسالم. إال واجتمعوا علّي يضربونين فما زلت أضِرب ،فما قال "ما شئت"ما شئت. 

ï†}_�ì†Ú�Ä�]JJ� �

مل تعلم قريش بإسالمه قال أي قال بن عمر: "ملا أسلم عمر بن اخلطاب و  ،خذوا القصة من وجه آخر !سبحان اهللا العظيم
قالوا ابن مجيل معمر اجلمحي، فخرج إليه وأنا معه، أتبع أثره أعقل ما أرى وأمسع، فأتاه فقال يا مجيل قد  ؟أهل مكة أنشأ للحديث

قد صبأ،  قال فواهللا ما رد عليه كلمة حىت قام عامًدا إىل املسجد فنادى أندية قريش، قال يا معشر قريش إن ابن اخلطاب ،أسلمت
، حىت فرت عمر اتلهم حىت ركدت الشمس على رؤوسهمفثاروه فق ،فقال عمر: كذب ولكين أسلمت وآمنت باهللا وصدقت رسوله

  وجلس، فقاموا على رأسه.

اء إذ ج ،قيام عليه ،فبينما هم كذلك لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم؛فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم فواهللا لو كنا ثالمثائة رجل 
ن أن بين امرؤ اختار ديًنا لنفسه، أتظنو  ..: إن ابن اخلطاب قد صبأ، قال: فمهرجل عليه حلة حرير وقميص فقال: ما بالكم؟ قالوا

ا انكشف عنه، فقلت له بعد باملدينة، يا أبِت َمن الرجل الذي رد عنك القوم قال: فكأمنا كانوا ثوبً  ،ُعدى تسلم إليكم صاحبهم؟
  ذاك العاص بن وائل.  يومئذ؟ قال يا بين

.. أما ثناء هكذا عمر أىب أن يعيش عزيزًا منيًعا، وإمنا أراد أن يصيبه ما أصاب املسلمني، أن يستشعر أنه رجل من املسلمني
  وافر. عليه فله من ذلك حظٌ  ρالنيب 
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6 عمر يدق باب الرسول

//��ßÖ]�ð^ßm�ρ�†ÛÂ�î×Â�τ�//� �

إال النبيين  ،ر سيدا كهول أهل الجنة من األولين واآلخرينأبو بكر وعم"" :ρعن علّي رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 
  .واحلديث يف سنن بن ماجة إسناده صحيح ،]78صحيح ابن ماجه: -[صحيح "ال تخبرهما يا علّى ما داما حيين ،والمرسلين

ة السمع أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزل": صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ..- صّل عليه- وقال رسول اهللا 
   .815: يف الد الثاين ،يف السلسلة الصحيحة ،حديث حسن ،]815السلسلة الصحيحة: -[إسناده حسن رجاله ثقات  "والبصر من الرأس

  .]3682صحيح الترمذي: –[صحيح  "إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه" :ρل رسول اهللا وقا

�JJ†ÛÂ�†Úå†«�“éÛÎ�äé×Âæ==JJ� �

بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، " :ρوقال رسول اهللا 
 ]2390صحيح مسلم: –[صحيح  "ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: وماذا أولت ذلك يا رسول اهللا قال: الدين

وال بسرق  ،ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" حديثواحلديث يف ذلك  ،الدين كأنه قميص يُلبس .واحلديث يف صحيح مسلم
  .]57صحيح مسلم: –[صحيح  مؤمٌن" وهوَ  يسرقُ  حينَ  السارقُ 

ص يلبسه فاإلميان كالقمي ؛إذا عصى خيلعه من رأسه، فإن تاب أُعيد إليه ،: يكون اإلميان كالقميصقال أبو هريرة رضي اهللا عنه
هذا قميصه إىل ثدييه، انظر عندما يكون  ، وهذا اجللباب امسه القميص،أن الناس عليهم ُقُمص رأى الرؤيا ρاإلنسان وخيلعه. الرسول 

عمر قميص اإلميان  ثوبه.. قميصه عند الثدي وباقي جسده عاٍر، وناس للسرة، وناس للفخذين، وناس للركبتني، وناس للساقني، سيدنا
  منسدًال خلفه) إميانه سابل.. يغطي جسمه. جيرجر وراءه (

بينما أنا نائم إذ رأيت قدًحا أوتيت به، فيه لبن "": قال  عليه وعلى آله وصحبه وسلمصلى اهللا - صّل عليه- وعن رسول اهللا 
 ؟فشربت منه حتى إني ألرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: وما أولت ذلك يا رسول اهللا

  .واحلديث يف صحيح مسلم ،]2391صحيح مسلم: –[صحيح  "قال: العلم

  عندما تتكلم عن العلم جتد عمر !سبحان اهللا العظيم
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7 عمر يدق باب الرسول

[[JJJíÚ÷]�å„â��}� �

أال أخبركم بخير هذه األمة بعد نبيها، قالوا بلى، قال أبو بكر، قال أال أخبركم " قال على بن أبي طالب رضي اهللا عنه:
واحلديث حسن  "ال عمر، ثم قال لو شئت أن أخبركم بالثالث أخبرتكم بهبخير هذه األمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، قالوا بلى، ق

  .يف كتاب  ظالل اجلنة يف االحتجاج بالسنة

لعمر،  : هذا؟ قالوا، قلت لمن هذابينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر" :ρقال رسول اهللا 
حني مسع  "فبكى عمر"، جالس عنده مع القوم ρك رسول اهللا حني يقول ذل عنهوعمر رضي اهللا "، فذكرت غيرتك فوليت مدبًرا

  .]5227صحيح البخاري: –[صحيح  "!أغار؟ عليك يا رسول اهللاو أ" :وقال ρذلك من رسول اهللا 

 ،صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه- (سيدنا النيب  "رأيت في المنام أني أنزع بدلٍو بكرة على قليب": ρقال رسول اهللا 
ا، فً يضع نزعا ذنوبينأو  ذنوبًافجاء أبو بكر فنزع " :شاف بكرة ويف آخرها دلو.. إناء ورسول اهللا خيرج ماء يف الدلو من قليب) يقول

[صحيح  "غربًا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن بن الخطاب فاستحالتعمر  واهللا يغفر له، ثم جاء

  .]3682صحيح البخاري: –

  . - سبحان اهللا العظيم -رة املياه الناس أصبحوا ماشيني يف طني من كث

صحيح ابن – "[صحيح دون قوله: "خاصة "اللهم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب خاصة" :ρاجة قال رسول اهللا يف صحيح بن م

  ول اهللا، أسلم وأعز اهللا به اإلسالم. استجاب اهللا فيه دعوة رس هذا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، كأنوسبحان امللك  ]85ماجه: 

  إخويت ،،، 

نلتقي مع أعز  ؛إذا كان الرجل مواقف فعمر رجل املواقف اهللا عنه..رضي ا فعلنا مع أيب بكر رضي اهللا عنه، نفعل مع عمر كم
  .مواقفه، يف اللقاء القادم

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  عليكم ورمحة اهللا. والسالم                            
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لعمر نأيت إىل قوٍل هو يف حق عمر، مل يتكرر يف حق  ρبعد ما مضينا مع مدح رسول اهللا 
محدثون،  ناس األمم من قبلكم كان فيما كان لقد": ρأحد آخر، حني يقول رسول اهللا 

 ."عمر فإنه أحد أمتي في يك فإن
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1 عمر يوافق ربه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

نؤمن به ونتوكل عليه، نثين عليه اخلري كله، نشكره وال نكفره وخنلع ونعادي من  هديهستإن احلمَد هللا حنمُده تعاىل ونستعينه ون
  يفجره وأشهد أن ال إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. 

  النيب وزوجاته أمهات املؤمنني وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد.اللهم صل على حممد 

  خويت يف اهللا ،،،إ

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)اظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

  هللا؟ كيف حالكم مع ا

جتد اسرتواحه بني حياة عمر وحياة أيب بكر، وإن أتاك  -وهم كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم-إن السري مع سّري الصحابة 
  ح أضواء وأنوار هؤالء األربعة يف اجلهات األربع من األرض.لم تفإنك ستجد نفسك كأا ت ،مث حياة علىّ  ،بعدها حياة عثمان

  إخويت ،،،

  اهللا.. أنا أحبكم يف 



 
 

www.yaqob.com                     _21أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

2 عمر يوافق ربه

Γا���ت����	
�����Σ� �

حق أحد آخر، حني يقول رسول اهللا لعمر نأيت إىل قوٍل هو يف حق عمر، مل يتكرر يف  ρبعد ما مضينا مع مدح رسول اهللا 
ρ: "صحيح البخاري-صحيح[ "عمر فإنه أحد أمتي في يك فإن ،- ملهمون- محدثون ناس األمم من قبلكم كان فيما كان لقد :

  لهم.فمحدث م ]3689

  قالوا البصرية، وقالوا أن يُلقي اهللا على فكره ما يفوق علمه ويوافق قدره. ":ملهم" "،حمّدث" :أكثر العلماء يف شرح الكلمتني

  "لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى"أوال: 

أنزل اهللا عز ف )،؟قلت: يا رسول اهللا لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى( ،وافقت ريب يف ثالث :قال وعمر رضي اهللا عنه 
  .]125 البقرة:[ }َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلى... {َواتِخُذوا ِمنْ وجل:  

ب أن جتد نفسك تشتهي شيًئا يف طاعة اهللا، وهذه هي فُخذها، أن تشتهي شيًئا يف الطاعة.. يف جَ شيٌء عَ  !سبحان اهللا
  أن تكون هذه شهوتك..  ،الطاعة

������؟؟؟��� �

   !- سبحان اهللا العظيم..))رمحة ريب(( :قال )،تشتهي؟ ما( :ي؟.. سيدنا حذيفة قيل لهماذا تشته ئل أحدهم:سُ 

  أشتهي ليلة بعيٌد ما بني طرفيها أحييها بالقيام هللا.  :قال ،؟ما تشتهي :قيل لبعضهم

   .أشتهي أن أقوم حىت يشتكي ُصليب :قال ،؟ما تشتهي :قيل

   .فاروق عمر فماذا كانت شهوة عمر..، هذه شهوم !سبحان اهللا

��������ك�أ������� �

يشعر أنه رُجله  ..عمر، وعثمان، وعلّى، وأبو بكر اإلنسان يشعر يف الرجل من هؤالء: نأ" وكما قال مصطفى صادق الرافعي:
   ".ألكربا
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3 عمر يوافق ربه

هو، لو  أنك لو كربت لكنت تشعر أنه أبوك الكبري، ..عندما تعرفه ..عندما تشعر به ،جتد أن عمر هذا !سبحان اهللا العظيم
   .انصلح حالك، أصبحت مثل سيدنا عمر، تشتهي ما يشتهيه سيدنا عمر

لو اختذنا مقام إبراهيم مصلى. كان كبريُُه  ،يا رسول اهللا :كان ينظر، ملن؟ إلبراهيم اخلليل.. خليل الرمحن.. خليل اهللا، فقال له
  -سبحان اهللا العظيم- نا عمر رضي اهللا عنه؟ كبري سيدسيدنا إبراهيم، من كبريك أنت؟ اإلمام أمحد بن حنبل؟ فمن هو  

َنا ِإلَْيَك َأِن اتِبْع ِملَة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن} ربنا سبحانه وتعاىل قال: سبحان - .]123 النحل:[ {ثُم َأْوَحيـْ
  .ِخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلى}{َوات  :فوافق فيها ربه فأنزل اهللا ،لذلك كانت هذه شهوة عمر - امللك

  "لو حجبت نساءكثانيا: "

   .فنزلت آية احلجاب بت نساءك.يا رسول اهللا إن نساءك يدخل عليهن الرب والفاجر، فلو حج  :وقلت 

ول حصل نوع من  كأين أستطيع أن أق  - أيها األخوة-ا حيتاج اإلنسان أن يصدق، وحنن يف زمان أحيانً  !سبحان اهللا العظيم
وأنت مل تشتق إليه،  )اشتقت إليك(وتقول له:  ،ا، تسلم عليهنك أحيانًا تقابل واحدً واألحاسيس، نبهت إىل هذا كثريًا أكذب املشاعر 

   .يف حني أنك مل تشتق إليه، كذب يف املشاعر واألحاسيس )،أنا أيضا( :، وأنت تقول له)اشتقت إليك( :أو يقول لك

�ب�����
��	�وا�ا��� !��� �

وأنت أصال  )أنا أحبك(وأنت ال تود رؤيته،  )أود أن أراك، (وأنت يف احلقيقة ال تود ذلك )معك أود أن أقعد( :تقول لشخص
   .كالموأنت مل تفتقده، كالم..  ) "i miss you" :أنا أفتقدك(ال حتبه، 

شاعر الصادقة اختفت، املشاعر الفياضة اجلارفة يف ت يف أن املببَ سَ هذه املشاعر الكاذبة، اخلداعة اليت انتشرت يف حياتنا، تَ 
واملودات احللوة بني الناس الصادقة اختفت،  ،مل تعد.. أصبحت باهتة، املشاعر احللوة ..و ..و ..احلب واخلوف والشفقة واالحتياج و

  ا خائفا عليك.ماذا أريد من هذا الكالم؟ أريد أن أقول لك أن هناك شخصً 

؟ ]4918صحيح أبي داود: -[صحيح "المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه" :ρ هل تعرف حديث النيب
نك اليوم قلما جتد أحدا حيوطك من عليه..هذه هي املشكلة الكبرية: أ هل تعرف معىن حيوطه؟.. حيّوط عليه.. يداري عليه.. خياف

نظر حد منك، خياف على زوجاتك أن يلمسهن أو يؤذيهن أو يُ ورائك؟ خياف أن يضيع مالك، خياف أن يتفرق أوالدك، أو خيطفهم أ
  .ρا على زوجات النيب يف حني أن سيدنا عمر كان خائفً  إليهن أحد..
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4 عمر يوافق ربه


	��#��ة���$%
���ا)���زو&�ت� �

، فهو غريان على زوجات النيب، ρانظر، أحدنا يغار على زوجته، ولكن هل يغار على زوجة صاحبه؟ نعم، فهذا سيدنا النيب 
.. -ليتألفهم الرسول على اإلسالم-  واملنافقون - لكي يدعوهم الرسول إىل اإلسالم- ، املشركون)يدخل عليك الناس كلهم( :له قال

  ).يك الرب والفاجر فاحِجب نساءكإنه يدخل عل(

حان اهللا سب- فنزلت آية احلجاب كما قلت لكم، املسألة مجيعها يف اإلهلام، مشاعر ُملهم ُحمّدث..   !سبحان اهللا العظيم
  .]59 األحزاب:[ }...{يَا َأيـَها النِبي ُقْل ِألَْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهن ِمْن َجَالبِيِبِهن . .-العظيم

  "قكن أن يبدله أزواًجا خيًرا منكنعسى ربه إن طل"ثالثا: 

على النيب أن يغضب، أن  ر على زوجات النيب، فهو يغار على النيب.. يغاروإذا كان سيدنا عمر يغا ..نزلت آية احلجاب
قال  ،اجتمعن عليه يف الغرية ρعندما زوجات النيب  -اهللا العظيمسبحان  - أن يؤذيه أحد، أن يشغله أحد أن يغضب، حيزن، أن يتأمل،

ًرا ِمْنُكن {عَ  فنزلت اآلية.. "،زواًجا خريًا منكنعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أ"عمر:  َسٰى رَبُه ِإْن طَلَقُكن َأْن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ
  .]5 التحريم:[ }ِئَحاٍت ثـَيَباٍت َوَأْبَكارًاُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَداٍت َسا

زلة الغرية يقول: "والغرية على الوقت غرية ابن القيم يف من الدعوة، أنك تغار على وقت الشيخ؛ أحيانا حنتاج يف واقعنا يف
فلذلك يعين تضن بوقت الشيخ أنه يضيع يف مكاملة، أو يضيع يف عقيقة، أو يضيع يف فرح، أو يضيع يف سفر، هذا  . الوقت.قاتلة".

   .جيعلك تؤثره على نفسك، لذلك بنت سيدنا عمر كانت من الزوجات املخاطبات يف هذه اآلية

مل يرتك سيدنا عمر إال بعد أن شهد عمر أنه  ρ ..- صّل عليه- ، ألن النيب ρا أغضبت رسول اهللا وكان سيبطش ا أل
، لذلك كان حيب سيدنا النيب أكثر من ]6632صحيح البخاري: –[صحيح  1"اآلن يا عمر" :حيب رسول اهللا أكثر من نفسه.. قال له

  يا رسول اهللا أحبك أكثر من نفسي.جيامل حىت قال له: اآلن  ابنته، أكيد أكثر من نفسه، أكيد سيدنا عمر مل ينافق، ومل

ًرا ِمْنُكن}فلذلك قال للنساء:    فنزلت اآلية.  {َعَسٰى رَبُه ِإْن طَلَقُكن َأْن يـُْبِدَلُه َأْزَواًجا َخيـْ

                                        

1
 من إال شيء كل من إيل أحب ألنت اهللا، رسول يا": عمر له فقال اخلطاب، بن عمر بيد آخذ وهو ،ρ النيب مع م قال: كناعن عبد اهللا بن هشا  

 ،"نفسي من إيل أحب ألنت واهللا، اآلن، فإنه": عمر له فقال. نفسك" من إليك أحب أكون حتى بيده، نفسي والذي "ال،: ρ النيب فقال ،"نفسي
  ]6632صحيح البخاري: –[صحيح  "عمر اآلن يا" :ρ النيب فقال
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5 عمر يوافق ربه

  رابًعا: أشار بقتل أسرى بدر

الناَس عمُر بن اخلطاب بأربع: بذكر األسرى يوم بدر، أَمَر  لَ ضَ : فَ بع، وقد قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهاملوقف الرا
نـَْيا َواللُه يُرِيدُ  :بقتلهم فأنزل اهللا تعاىل ٰى يـُْثِخَن ِفي اْألَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدَأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرٰى َحت ُه َعزِيٌز  {َما َكاَن لَِنِبياْآلِخَرَة َوالل

  .]68-67: األنفال[ ِكَتاٌب ِمَن اللِه َسَبَق َلَمسُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم}َلْوَال   *َحِكيٌم 

استشاره وقال له  ρيوم بدر، استشار سيدنا أبا بكر رضي اهللا عنه، الرسول   عندما أسر سبعني ρهذه القصة أن رسول اهللا 
ا ويكون لنا منة ويد عليهم ن يطلب فيهم الفداء، نأخذ أمواهلم نتقوى فأشار سيدنا أبو بكر إىل أ )،ماذا نصنع يف أُسرى بدر؟(

املشركني،  ألن هؤالء الذين سيعودون من املشركني، وقد رأوا اإلسالم فأكيد حصل فيهم تغيري، وستكون دعوة هناك يف أوساط فيهم؛
  . )اقتلهم يا رسول اهللا( :سيدنا عمر فقال ρمث استشار رسول اهللا 

إىل الفداء، وقبل منهم الفداء يف املال، أو تعليم عشرة من املسلمني القراءة والكتابة، ونزلت اآلية برأي  ρاهللا  فمال رسول
نـَْيا َواللُه يُرِيدُ عمر.  ٰى يـُْثِخَن ِفي اْألَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدَأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرٰى َحت َما َكاَن لَِنِبي}  َلْوَال   *ُه َعزِيٌز َحِكيٌم اْآلِخَرَة َوالل

  .]68-67: األنفال[ِكَتاٌب ِمَن اللِه َسَبَق َلَمسُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم} 

: ρان، فقال: مالكما قال رسول اهللا ومها يبكي وأيب بكر رضي اهللا عنه ρوايات أن عمر دخل على رسول اهللا تذكر بعض الر 
   .{َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن اللِه َسَبَق َلَمسُكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم} ينج منا إال أنت يا عمر لو عذبنا اهللا مجيًعا مل

أيد اهللا اإلسالم بعمر وبرأيه يف أيب بكر (هذا كالم  :ρء النيب أن حيتجنب وبدعوة النيب وبذكر احلجاب أمر نسا ،األمر الثاين
  عبد اهللا بن مسعود). 

   :اليت وافق فيها ربه املواقف

   .لو اختذنا من مقام إبراهيم مصلى .1
  .آية احلجاب .2
   .عسى اهللا إن طلقكن .3
 يف أسرى بدر. .4
  {َال تـَْقَربُوا الصَالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرٰى} .5
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  خامًسا: النهي عن شرب الخمر

 .]43 النساء:[ }...َة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرٰى َحتٰى تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلونَ {يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصَال  عندما نزل قول اهللا تعاىل:
(سيدنا عمر قال: ماذا نصنع {َال تـَْقَربُوا الصَالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرٰى} من اهللا أن ينزل هلم يف اخلمر بيانًا شافًيا،  طلب عمر رضي اهللا عنه

{يَا َأيـَها الِذيَن والعشاء، مىت نشرب اخلمر؟ يارب بني لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا) فنزل..  صالة الصبح والظهر والعصر واملغرب؟ اآلن
  .]90 المائدة:[ َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن} فَاْجَتِنُبوهُ آَمُنوا ِإنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشْيطَاِن 

������������������ا!����(-,�أن���ج�( �

  إخويت ،،،

أحيانًا حيتاج اإلنسان إىل احلسم يف مسألة، وكثريًا ما يشتكي الناس يف زماننا مع كثرة الفضائيات، كثرة األشرطة، وكثرة الكتب، 
   ).ماذا نفعل؟ فالن يقول، وفالن يقول، وفالن يقول( ..يشتكي الناس الشتات

أنت تعرف ممن تأخذ وممن ترتك، من تصدق ومن تكذب، من يقول لك الصواب الفصل ومن ال يفعل،  :وأنا كثريًا ما أقول
كن ألنه على هواك، أنت تعرف ما معىن استفت قلبك وإن أفتاك الناس، أنت تعلم واهللا يعلم أنك تتابع فالن ليس ألنه على احلق ول

  تطلبها، أما احلق فغري هذا.. ، وما يرحيك، ألنه ييسر لك، السهولة اليت يقول ما يرضيك

فرق بني احلق والصواب والصدق، وبني ما يرحيك ويوافق هواك، لكن من يريد أن يعرف احلق، فلينظر إىل سيدنا عمر ملا قال: 
  (كيف جاءت؟). نزلت اآلية. ،)اللهم أنزل لنا يف اخلمر بيانًا شافًيا(

�ر�������0��1/���.���%, �

  دائًما أقول: 

  ،،،، يا أهل اهللا ..يا موحدون ..يا مسلمون

   ،،، يا أهل الصدق ..يا أهل اإلسالم ..يا أهل احلق

   ..اعلموا كيف تتعاملون مع ربكمموا.. اعرفوا كيف تتعاملون.. تعلّ 

 ملا تعرف كيف تتعامل مع ربنا.. حني تتعامل مع ربنا جل جالله، اعرف مع من تتعامل، مع العزيز احلكيم، مع العليم اخلبري،
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7 عمر يوافق ربه

إذا كان األمر كذلك إذا علمت إنك تتعامل مع العزيز العليم سبحانه، اللطيف اخلبري  م خبائنة األعني وما ختفي الصدور!مع العلي
إذا عرفت هذا املعىن فاعلم أنه إذا رأى ربك منك َحتَُرق قلبك إىل معرفة احلق، أراَك  الغين، إذا كنت تتعامل مع اهللا اللطيف بعباده.

   حترق قلبك ملعرفة احلق أراك احلق.من هذا األمر: لو رأى ربك منك  احلق، تأكد

�ا(�8�����9إ$��%6ا��ََ(ُ�ق �

يف قصة أصحاب األخدود، الغالم كان عنده تعدد يف مصادر التلقي، فمن جهة الراهب يعلمه التوحيد، ومن جهة الساحر 
حلق؟ كان مييل واه للراهب، لكن مل يكن على يقني، كان حيتاج من يعلمه السحر.. الكفر، فأصابت احلرية الغالم، يا ترى من على ا

  "! ال احلق.. احلق .علقها يف رقبة عامل واخرج سامل"يقول له هذا هو احلق، وهؤالء هم أهل احلق، وليس هذه فقط 

ملرور، وهو حب اخلري كيف نأيت ا؟ كيف ومن أين؟ فالغالم عندما رأى الدابة اليت قطعت طريق الناس، ومنعت الناس من ا
امسع امسع هذه –.. للناس، هذا شيء مهم جًدا ليست أنانية، يريد أن خيدم الناس، يف نفس الوقت يريد معرفة احلق، فلما رأى الدابة

ن فيهم اليوم سأعرف م ق، فأول ما رأى الدابة قال:قال اليوم أعلم أي األمرين أحب إىل اهللا. كأنه بداخله يتحرق ملعرفة احل -اجلملة
  حق.

اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر (البحث عن احلق، التشوق والتحرق ملعرفة احلق، فعندما رأى الدابة قال: 
  ، فرماها فقتلها. )الساحر فاقتل الدابة ودع الناس ميشون

  إخويت ،،،

  أنا أحبكم يف اهللا.

  إخويت ،،، 

واهللا جل جالله كرمي يكرم من أراد احلق، بأن يدله على  ،ي صوب احلق متعةالتحرق والتشوق ملعرفة احلق، وطلب احلق، والسع
  .]46[النور: {َواللُه يـَْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم} احلق، 

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

  22-أ��� و����
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Γر��������τ�Σ� �

 ... حنونله قلب طيبٌ هذا الذي تراه قويًا، وشديًدا، وعنيًفا، وداخ ..رضي اهللا عنه عمر
  أليس هو عمر الذي يف خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ 

من وراء  )هءبكا(اهللا: صليُت خلف عمر فسمعت حنينه  هو عمر الذي قال عنه ابنه عبد
 !!!ثالثة صفوف
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1 رقة عمر رضي اهللا عنه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد،  ف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة والسالم على أشر احلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (والذي فلق احلبة وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا. 
   .)ايه ألحٍد غريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل ف

  ،،،  أِحبيت يف اهللا

كيف حالكم مع اهللا؟ كيف حال قلوبكم مع اهللا؟ إن السري مع هؤالء الصحابة يف الطريق إىل اهللا لقوة تعني على أمر السري 
  وطلب مرضاة اهللا جل جالله. 

   ،،، أنا أحبكم يف اهللاإخويت يف اهللا.. 

  نسادًسا: نهيه عن الصالة على المنافقي

اهللا  عبد عندما مات واملوقف األخري ُملَهم، وبقي املوقف األخري..ُمَحدث الْ ما زلنا مع عمر بن اخلطاب، وموافقته لربه، وهو الْ 
ريد يُ  ρعلى أبيه، وفعًال قام رسول اهللا أن ُيصلي  ρأيب بن سلول، وطلب من رسول اهللا اهللا بن  اهللا بن عبد بن سلول، وأتى ابنه عبد

، وجذب ثوب "دعكيا رسول اهللا أتصلي عليه، وأنت تعلم ما فيه؟! واهللا ال أَ " ؛رأس املنافقني، وأمسك عمر بثوبه على أن يصلي
ُهم ماَت َأَبدًا َوَال تـَُقْم َعَلَى قـَْبرِهِ  إال أن يصلي عليه، ونزل قول اهللا عز وجل: ρاهللا  رسول اهللا، فأىب رسول  {َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد منـْ

  .]84 التوبة:[ِإنـُهْم َكَفُروْا بِالّلِه َوَرُسوِلِه َوَماتُوْا َوُهْم فَاِسُقوَن} 
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2 رقة عمر رضي اهللا عنه

   ،إخويت ،،

ُهم ماَت { :نزل قول اهللا ؟ولكن احلق قد يكون يف أي الكفتنياألمر أحيانًا يتأرجح بني الرقة والشدة،  َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد منـْ
َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد {اهللا بن أيب بن سلول، ال ُتَصل على أحد من املنافقني أبًدا،  ن صليت على عبدكأنه بعد هذه، بعد أ }َبداً أَ 

ُهم ماَت أَ    .، يعين بعد ذلك، وال تقم على قربه، إم كفروا باهللا ورسوله، وماتوا وهم فاسقون}َبداً منـْ

Γر��������Σ� �

عمر هذا الذي تراه قويًا، وشديًدا، وعنيًفا،  ؛رضي اهللا عنه، يُثنون على عمر ني الناس، والناسيعيش ب رضي اهللا عنه عمر
.. حنون، أليس هو عمر الذي يف خديه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ هو عمر الذي قال عنه ابنه وداخله قلب طفل.. قلب طيبٌ 

   ..-بكائه-  من وراء ثالثة صفوف، )هءبكا(اهللا: صليُت خلف عمر فسمعت حنينه  عبد

مسَُِع نشيجه من وراء  .]86 يوسف:[ }...ُكو بَثي َوُحْزِني ِإَلى الّلهِ {ِإنَما َأشْ  صلى مرة بسورة يوسف فلما قرأ قول اهللا عز وجل:
  !- يمسبحان اهللا العظ- اء، وكان على صولته هذه ّـ وكان عمر رقيق القلب.. بك ،}ِإنَما َأْشُكو بـَثي َوُحْزِني ِإَلى الّلهِ {، الصفوف

رأيت عمر يف الليل قد خرج، فسرت خلفه حىت وجدته يدخل خيمة، قضى  - طلحة الصحايب - يذكر طلحة بن عبيد اهللا
مرأة عجوز عمياء، قلت ما يصنع عمر هنا؟ قالت: يتفقدين، افيها بعض الوقت مث خرج، فدخلت بعده، فوجدت عجوزًا عمياء.. 

  !-سبحان اهللا العظيم-  ويقضي يل حاجايت، وهو أمري املؤمنني يومئذ

إنين أريد أن أضع الصورة األخرى املقابلة.. املواجهة للشجاعة، والقوة والفتوة والفاروقية، يف مقابلها هذه النفس الطيبة.. 
عته أن يف خدمته للمسلمني، ومراعاته هلم، مث استطايف بكائه، احلنونة.. اهلادئة.. النفس اللينة يف داخل عمر، يف بكائه يف الصالة.. 

   .يكسر نفسه


	�ا���
�����	���� �

خرج عمر يوًما من املسجد، ومعه اجلاروت، فإذا بامرأة برزة على الطريق، فسلم عليها أو سلمت عليه فرد عليها،  قال قتادة:
، مث مل اعمر  يا عمر، عهدتك وأنت ُتسمى ُعمريًا يف سوق عكاظ، تصارع الصبيان، فلم تذهب األيام حىت ُمسيت ، هيه..فقالت: هيه

- ر رضي اهللا عنهفبكى عم !علم أنه من خاف املوت خشي الفواتتذهب األيام حىت ُمسيت أمري املؤمنني، فاتق اهللا يف الرعية، وا
  !- سبحان اهللا العظيم
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3 رقة عمر رضي اهللا عنه

عكاظ، األطفال يف سوق  ءجتري ورا رياصغ اره، (أنت كنت ُعمري، كنت ولدً ذك كلمه وتُ كونه يتوقف المرأة، ويسمع منها، وتُ 
  بيقولوا لك أمري املؤمنني)، من خاف املوت خشي الفوت. اآلنو  مث أصبحت عمر

��ا	����زدراءا �

أن قال: ، كالم تكلم به عمر حني صعد املنربجامع بن شداد عن أبيه قال: كان أول   ،رضي اهللا عنه تعال شوف عمر نفسه
  .ِين ين، وإين خبيٌل فسخّ ين، ضعيف فقوّ اللهم إين شديد فليّ 

  ،يت ،،إخو 

إين  :نفسه، وأن ميقت نفسه يف ذات اهللا، وأن يذم نفسه هللا، وهو يقولعلى ري اإلنسان زدقضية أن ي.. النفس زدراءقضية ا
إين شديد فليين، وإين ضعيف "، لكنه يشكو إىل اهللا )شديد يف احلق( :لو نك شديد، يقأوجتد بعض الناس، لو قيل له  ..ينشديد فليّ 

  !"ينخ فقوين، وإين خبيل فسَ 

فقال يا غالم امحلين، فوثب  ،خرج مرة يف يوم حار، واضًعا رداءه على رأسه، فمر به غالم على محار ،رضي اهللا عنه عمر
ال اركب ولكن اركب وأنا أركب خلفك، فركب خلف الغالم،  :اركب يا أمري املؤمنني، قال :الغالم عن احلمار.. نزل الغالم، وقال

  والناس ينظرون، مل يرتدد عن هذا.. مل يرتاجع عن هذا. وهو خلفه،  ودخل املدينة

Γا����������Σ� �

جبفنة حيملها نفر يف عباءة، فوضعوها بني  ةإذ جاء صفوان بن أمي ،كنت جالًسا عند عمر رضي اهللا عنه  قال: ةعن أيب حمذور 
عل اهللا بقوم أو حلى اهللا قوًما يرغبون فَ  :عند ذلكعمر أناًسا مساكني وأرقاء من أرقاء الناس حوله، فأكلوا معه مث قال  ايدي عمر، فدع

نستأثر عليهم، ال جند واهللا من الطعام الطيب ما نأكل  هم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما واهللا ما نرغب عنهم ولكننائعن أرقا
مكلف، وضعه بني يدي  (أراد صفوان بن أمية أن يكرم عمر بن اخلطاب فجاء بطعام يعين شهي.. طعام غال.. طعام ونطعمهم،

أنت ترغب من األرقاء أن يأكلوا معك قال له ال،  :يأكلوا معه، وأراد أن يوبخ صفوان، قاللعمر، عمر أتى بالعبيد واخلدم واألرقاء 
  ستاثر من الطعام دون هؤالء). أليس عندي من الطعام يكفيين ويكفيهم، أنا فقط 
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4 رقة عمر رضي اهللا عنه

Γة�����������Σ� �

عن بن  ؛د خروجه عند إسالمه، موقف هجرته رضي اهللا عنهرة، من أشهر مواقف قوة عمر بعوإن كنا أجلناها ألا مشهو 
عباس رضي اهللا عنهما قال: قال علّي ما علمت أن أحًدا من املهاجرين هاجر إال متخفًيا، إال عمر بن اخلطاب فإنه ملا هاجر تقلد 

ها، فطاف بالبيت ئبل الكعبة، واملأل من قريش بفنا، ومضى قِ (عصاه) ا، واختصر عنزتهى يف يده أسهمً نتضب قوسه، واكسيفه، وتن
  ق واحدة واحدة.سبًعا متمكًنا، مث أتى املقام فصلى متمكًنا، مث وقف على احلِلَ 

اللهم مكن لنا من احلج والعمرة، اللهم يسر لنا احلج والعمرة، اللهم تقبل منا احلج هذه ( )متمكًنا(وأنا أريد أن أتوقف مع 
يطوف بالراحة ودوء.. ن اإلنسان أكنني، ونصلي يف املقام متمكنني) لعمرة، اللهم أعنا على أن نطوف متمكنني، ونسعى متموا

طاف على حلقة،  ،حلقة ،لقطاف متمكًنا، مث صلى متمكًنا، مث وقف على احللق حلقة حلقة.. واقف على احلِ  ..وعلى مهله
ه أمه، وييتم ولده، أو ترمل ال يرغم اهللا إال هذه املعاطس، من أراد أن تثكلَ  ،هت الوجوهقاعدين حلقات يف الكعبة فقال هلم: شاال

  زوجته، فليلقين وراء هذا الوادي، فإين مهاجر.

بد أن  سيدنا عمر ملا أراد أن يهاجر ال ؛، علمهم ما أرشدهم مث مضى لوجههفما اتبعه أحد إال قوم من املستضعفني :قال عليّ 
ومضى ذه القوة وكثريًا ما  ،)يأيت خلفيع نفسه يضيّ  يريد أن ذيال ،قال هلم: (أنا مهاجر ،، والعزة، واملنعة. وقف عليهمتبدو منه القوة

  هاجر بطريقة غري طريقة عمر. ρالرسول عوجل هذا األمر.. أمر أن 

هو  ρأما رسول اهللا  سه،هاجر لألمة كلها، وعمر هاجر لنفسه، فعمر شخص يهاجر لنف ρواجلواب ببساطة أن رسول اهللا 
   .ل جاللهع لألمة، كيف تأخذ باألسباب، ويتعلق قلبها برب األسباب جيشرّ 

���ا���م�
ت� �����
�ا	" �

أن اإلسالم يراعي التفاوت بني اخللق، الطريق إىل اهللا جل جالله طريق واسع.. شاسع، تسع كل  - خوةأيها اإل- كثريًا ما قلت 
الذي حتت السرير، وسعيد بن زيد الذي سكت واستخفى بإسالمه  ،لذلك وسعت خبابتسع الكل..  والقدرات واملواهب، الطاقات

وخرج على مقدمة الصف، كل هؤالء رضي اهللا  ،)؟ستخفاءِملَ اال( :نقتله بسيفه، وعمر نفسه الذي قال :ومل يتكلم، ومحزة الذي قال
  .عن اجلميع.. رضي اهللا عن اجلميع
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5 رقة عمر رضي اهللا عنه

  ،،، الشاهد

 ه حىت يقول يف رسول اهللا،ن، وعمار بن ياسر ال يرتكو )لكم أغيظ لقلتها يد، لو أعلم كلمة هأحَ  ..دأحَ ( :يقولسيدنا بالل 
عند اإلكراه اإلسالم يسع هذا وهذا، فال تكن أنت  .]106 النحل:[ {ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئن بِاِإليَماِن} دويقول له: إن عادوا فعُ 

وتريد الناس كلهم على هذا اخلُُلق إذا كان هناك سعة.. إذا كان هناك سعة، فلذلك ملا هاجر رسول اهللا هكذا، وهاجر على ُخُلق، 
 والذي يريد أن يكون فليكون يهاجرفليهاجر أن يقدر  منع لألمة، عمر هكذا، الرسول ُيشر.  

������#��$��%����� �

  لذلك إخويت ،،، 

سه إذا طغت، لنتعلم أيًضا أال نطغى، وال نغرت، وال نفتخر، وال يأخذنا العجب، وال تعالوا لنرى كيف كان عمر يكسر نف
الصالة جامعة  :الكرب، فعمر نفسه الذي قال وافقت ريب يف ثالث، عن حممد بن عمر املخزومي عن أبيه قال: نادى عمر بن اخلطاب

يا أيها الناس لقد رأيتين أرعى "مث قال:  ρ هأهله، وصلى على نبي  يه مبا هوصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن علفلما اجتمع الناس وكثروا، 
  مث نزل.  "على خاالت يل من بين خمزوم، فيقبض يل القبضة من التمر أو الزبيب، فأظل يومي وأي يوم

 الرمحن بن عوف: يا أمري املؤمنني ما زدت على أن قمئت نفسك فقال: وحيك يا بن عوف إين خلوت فحدثتين فقال عبد
اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور فضل منك فأردت أن أعرفها نفسها (نفسي فقالت أنت أمري املؤمنني، فمن ذا أ

  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا).

�&	
�ا	����م� �

 نَساُهْم َأنُفَسُهْم}{َنُسوا اللَه فَأَ  قال اهللا جل جالله: ،ا تنسىأإىل حكمة، ومن شرور النفس  معاجلة النفس أمر حيتاج
أال  ،ذلكينفذ  أننفسك. سيدنا عمر أراد  تنسَ  ال ،)نسيت نفسك؟ هل( :عندنا يف اللغة العامية أحيانًا يقول لك .]19 الحشر:[

  .. كر نفسه بنفسهذ ي أننفسه.  ينسى

صعد املنرب، وقال هلم  - عظيمسبحان اهللا ال - ه كان جيري خلفه بالعصا ليعمل، ويأيت برزق خاالتهان أبأخر آذكر يف موطن 
   .يوم أي يوم)طول النهار، و أجرًا لعمل  ..كف زبيب، أو كف متر  من أجلخااليت،  أعيل، وكنت ا(أنا كنت ُعمري 
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6 رقة عمر رضي اهللا عنه


��ھ0ا�	/���.-,�+���ا	�*م��(�أم��� �

املؤمنني ال ينبغي لك  على عاتقه قربة، فقلت يا أمري ي اهللا عنهرضرضي اهللا عنه رأيت عمر بن اخلطاب  قال عروة بن الزبري
 ميألما أتاين الوفود سامعني، مطيعني دخلت نفسي خنوة فأردت أن أكسرها. (شايل قربة، وماشي يف الشارع عندهذا، فقال عمر: 

   مياه، ويسقي مياه)!!!

ه الرقع، ويقول بيت املقدس خاض خماضة، والطني إىل ركبتيه، وثوبه عليفاًحتا ما دخل عند قصة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
   ؟تيناك بثوبني خريًا من هذينأله أبو عبيدة: يا أمري املؤمنني إنك تستقبل قوًما، فلو 


�3��ك�	�	
��
��
��.�5ة�أ4 �

نطلب العزة ل (ه.. بتغينا العزة يف غريه أذلنا اهللافقال: لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم، فمهما ا
)، يء آخرن العزة ليست بأي شأ نا..ر. آآآه لو فهمها قوماهبني يا أبا عبيدة، ربنا أعزنا باإلسالم ليس بالثياب، وليس باملظبثو 

بالعزة نأخذ  تأيت سباب.. مطلوب، لكن ليست هذه اليتألنأخذ باألسباب مثل ما قلت يف احلضارة، يف املصانع، يف ا أن مطلوب
  ا َقُصَرت األسباب فإن العزة هللا، ولرسوله، ولدينه، وللمؤمنني..باألسباب، ونعتز باهللا، ومهم

لية و عمر، واملسؤ  مثالهأما عدل عمر فذلك أمٌر غٌين عن الذكر، فال يُذكر العدل، إال ويُذكر عمر، وال يُعرف العدل، إال مبثال و 
   .قادم إن شاء اهللايف حتمل اخلالفة، ولذلك أريد أن أمر على عدل عمر مرورًا سريًعا، يف اللقاء ال

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

  23-أ��� و����
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�  
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 ���ة

Γ��†ÛÂ°ßÚö¹]��Ú_�JJ�Σ� �

رضي اهللا عنه: "رأيت عمر على قتب يعدو فقلت يا أمري املؤمنني  يقول علي بن أيب طالب
يا  :عدك، قالاخللفاء ب ذللتلقد أ :فقلت، من إبل الصدقة أطلبه د بعري نّ  :قال ؟أين تذهب

أبا احلسن ال تلمين فوالذي بعث حممًدا بالنبوة لو أن عناقًا ذهبت بشاطئ الفرات ألخذ ا 
  .عمر يوم القيامة

 ستعرف املزيد من املواقف يف هذه املادة إن شاء اهللا.
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1 عمر.. أمير المؤمنين

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أّما بعُد.. الم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة والسمَد ِهللا احلَ 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه ( سمة إين أحبكم يف اهللافإخويت يف اهللا.. والذي فلق احلبة وبرأ النَ 
 .)اوال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئً يوم ال ظل إال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا 

  أحبيت يف اهللا ،،،

  كيف حالكم مع اهللا؟

   ،،،  إخويت 

¯ËÖ]�àÚ�ÜÒ^ècæ�^ßérßè�á_��]�Ù`‰_JJ�àŞe�^Úæ�^ãßÚ�†ã¾�^Ú�� �

الفتنة على  ρ، وكان أخشى ما خيشاه رسول اهللا مع أصحابه وهو يسوسهم، ويسوقهم إىل ربه جل جالله ρعاش رسول اهللا 
 [...] ،أمور تنكرونهاوسيصيب أخرها بالء و إن أمتكم هذه ُجِعَل عافيتها في أولها، " :ρ ل رسول اهللاقا، أمته
الذي يحب أن يؤتى  ، وليأِت إلى الناسيؤمن باهللا واليوم اآلخر، فلتأتِه منيته وهو يزحزح عن النار ويدخل الجنة أن أحب فمن
  .]1844صحيح مسلم:  –[صحيح " إليه

اقتضاء الصراط -صحيح[ "إنه من يَِعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا كثيًرا"خيشى على أمته الفتنة، قال:  ρ هذا رسول اهللا 

  ولكن كيف إن ُجِعَل بني األمة والفتنة باب؟!، ]83/2: المستقيم
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2 عمر.. أمير المؤمنين

�]�Ùç‰…�oè‚u�ÀË¬�ÜÓŁè_��ρ�íßjËÖ]�»�[[� �

فقال حذيفة بن  ؟يف الفتنة ρيُكم حيفظ حديث رسول اهللا قال: أيوًما بني أصحابه، ف جلس عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
 وولده وجاره أهله ومالهفتنة الرجل في " يقول: ρمسعت رسول اهللا هاتِه، إنك عليه جلريء، فقال  :أنا أحفظه كما قاله، قال :اليمان

  .]7096: صحيح البخاري-[صحيح [...]" والصدقة تكفرها الصالة

مالك أنت  :فقال، إمنا أسألك عن األخرى اليت متوج كموج البحر -رضي اهللا عن عمر- ،فقال عمر: ليس عن هذا أسألك
أيُكَسر هذا الباب أم يُفَتح قال بل يُكسر قال ذلك حرٌي أن  :رضي اهللا عنهوبينها بابًا مغـلًقا فقال عمر  إن بينك ؟وهلا يا أمري املؤمنني
  ]3209: صحيح ابن ماجه-[صحيح. ال يُغلق بعدها أبًدا

h^fÖ]�çâ�†ÛÂ==JJ� �

- [صحيح ُسئل حذيفة بعد ذلك هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم عمر هو الباب، لقد حدثته حديثا ليس باألغاليط

نعم كما أن دون غد الليلة، إين حدثته حديثًا ليس باألغاليط فهـِبنا أن  :قال؛ الشاهد .(حديث صدق) ،]3209: صحيح ابن ماجه
  .]7096: صحيح البخاري-[صحيح عمر :قال ؟،من الباب :ـًا فسأله فقالوقوأَمرنا مسر  ،نسأله

كانت   ..ا بني األمة وبني الفتنة، فلما كِسر الباب دخلت الفنت على األمة، عمر، كان بابً -رضي اهللا عن عمر-هذا عمر 
  !ابه حىت الشياطني..

JJ°�^é�Ö]�äe^ãi�†ÛÂ===� �

وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتُهن،  ρعلى رسول اهللا تأذن عمر اس" عن سعد بن أيب وقاص قال:
ك يا رسول ورسول اهللا يضحك فقال عمر: أضحك اهللا سن ،ρتدرن الحجاب، فأذن له رسول اهللا فلما استأذن عمر، قمن يب

أنت يا رسول ف: فقال عمر : عجبت من هؤالء الالتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب!ρاهللا، فقال رسول اهللا 
، أتهبنني وال تهْبن رسوَل اهللا ثم قال عمر أْي عدوات أنفِسهن" ،صلى اهللا عليه وسلم - مفرتض خيافوك أكثر-  "اهللا أحق أن يهبن

ρاهللا  ؟ قلن نعم أنت أغلظ وأفظ من رسولρ  قال رسول اهللاρ  والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالًكا فًجا إال
  .واحلديث يف صحيح مسلم، ]2396: صحيح مسلم– صحيح[ "ا غير فجكسلك فجً 
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3 عمر.. أمير المؤمنين

يهاُب  ..حىت الشيطان خيشى عمر !سبحان اهللا العظيم ،هكذا إذا سلك بن اخلطاب فًجا سلك الشيطان فًجا غري فّجه
بني األمة وبني الفتنة، أن  الباب ،رزه أن يكون هو البابعمر، وفاروقية عمر، كانت تكفيه وحتُ  عمر.. خياُف عمر، قوة عمر وَصوَلةُ 

  حيمي اهللا األمة من الفتنة بعمر فلما ُكِسر عمر فِتح الباب. 

  ،إخويت ،،

Γ�†ÛÂ�íé�}�τ�Σ� �

ومع  ؛قد حدثته حديثًا ليس باألغاليط ،قال: كان يعلم ؟عمر بن اخلطاب وهو يعلم هذا، ملا ُسِئل حذيفة أكان عمر يعلم
لسألين  عراقبه عمر. لو عثرت بغلة يف ال طف الفرات خلشيت أن حياسب اهللاُ ت َجْدٌي بِ ذلك كان يأخذ نفسه بالشدة، يقول لو ما

   .اهللا عنها، كانت خشيته هللا شديدة

 ،ليتين كنت مثل هذه التبنة :اهللا بن عامر بن ربيعة يقول: رأيت عمر أخذ تبنة من األرض فقال كان عمر بن اخلطاب، وعبد
  ، ليتين مل أُك شيًئا، ليتين كنت نسًيا منسًيا.ليتين مل أخلق، ليت أمي مل تلدين

�^ÛãßÂ��]��Ö`ŠéÊ�^Ãé–è�á_�ké�}�� �

  مسؤولية اخلالفة، ومسؤولية اإلمارة يف عرف عمر..  تعاَل انظر حتمل املسؤولية..

ذ رأى رجًال بينما هو يوما بالعالية يف يوم صائف شديد احلر إ ..هو الذي حيكي هذه القصة ،عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
فقال عثمان ما على  - لي من شدة احلر، ومن حرارة الشمستغاألرض -وعلى األرض مثل الفراش من احلر  يسوق ِبكرين من اإلبل،

ـا بردائه يسوق  :مث يروح، مث دنا الرجل فقال عثمان ملواله ،لو أقام باملدينة حىت يربد ،هذا انظر من هذا فنظر فقال أرى رجال مُعَتم
  انظر فنظر فإذا عمر بن اخلطاب. :، مث دنا الرجل فقالبكرين

فأعاد رأسه فلما  - حر اهلواء يلسع ..اهلواء–رأسه من الباب فإذا نفح السموم  فقال هذا أمري املؤمنني، فقام عثمان فأخرج
من إبل الصدقة ختلفا وقد  بكران (مجلني يعين) :حاذاه عمر ناداه عثمان قال يا أمري املؤمنني. ما أخرجك هذه الساعة؟ قال عمر

  ُمضي بإبل الصدقة، فأردت أن أحلقهما باِحلمى، وخشيت أن يضيعا فيسألين اهللا عنهما.
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4 عمر.. أمير المؤمنين

عمر  فقال ،-جييبوهم تعاَل أنت اقعد يف الظل أي غالمني- ، "يا أمري املؤمنني هلم إىل املاء والظل ونكفيك هذا"قال عثمان: 
من أحب أن ينظر إىل القوي األمني فلينظر إىل هذا، إن خري من استأجرت  :فقال عثمانُعد يا عثمان إىل ظلك، ": اهللا عنه رضي

  ."القوّي األمني

Γ�íÞ^Ú_�†ÛÂ�τ�Σ� �

   أمانة عمر.. عدل عمر تعالوا نرى

اشرتيت إبالً وسقتها إىل اِحلمى، فلما مسنت قدمت ا إىل السوق ألبيعها فدخل عمر  :قال عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه
، فجئته )َبٍخ َبٍخ ابن أمري املؤمنني :اهللا يا عبد( :فجعل يقول )،اهللا بن عمر لعبد( :قيل ؟)،ملن هذه( :السوق فرأى إبًال مسانًا، قال

   ].جئت أجري[اسعى 

   ؟مالك يا أمري املؤمنني :فقلت - 
   ؟.اهللا ما هذه اإلبل يا عبد :قال - 
   .وابتعثت ا إىل اِحلمى، أبتغي ما يبتغي املسلموناشرتيتها   - يعين هزيلة- إبل أنضاء اشرتيتها  :قلت - 
افسحوا إلبل (، )اسقوا إبل ابن أمري املؤمنني(، )ارعوا إبل ابن أمري املؤمنني( :تبتغي ما يبتغي املسلمون! أم يُقال :قال عمر - 

تريد أن ُلك أمري م اهللا بن عمر خذ رأس مالك واجعل الربح يف بيت مال املسلمني، أ ، يا عبد)ابن أمري املؤمنني
   ؟املؤمنني

  رضي اهللا عنك يا عمر، أين أنت يا عمر؟ 

[†��æ_�äjéŞÂ_��¤_� �

ا (نطع يعين عليه الذهب منثورًا حثًا حثً  دعاين عمر بن اخلطاب فأتيته فإذا بني يديه نطعٌ " :ويقول ابن عباس رضي اهللا عنهما
بن عباس فاقسم هذا بني قومك، اهللا أعلم حيث ذوى هذا عن نبيه وعن  هُلم يا( :جلد، والذهب مبعثر عليها) قال هكذا من فرشة

فسمعت البكاء فإذا  ،ابن عباس فأكببت عليه أقّسم وأزيل.. أفرقه.. وأبعده عن بعضه :قال )،أيب بكر، وأعِطيته، أخلري أعطيته أو شر؟
وأعطاه  ،إرادة الشر هلما  عنهرضي اهللا  بكروعن أيب ρالذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيه و " :صوت عمر يبكي ويقول يف بكائه

  .."لعمر إرادة اخلري له
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5 عمر.. أمير المؤمنين

   ..ρامسع وصل على النيب 

±^Ãi��]�Ù^Ú�»�^ßÊ†‰_�‚Î= 

يتأسف ويضرب بيده على عن جماهد أن عمر حج مرة فأنفق مثانني درمهًا من املدينة إىل مكة، مث من مكة إىل املدينة، مث جعل 
حنن  ..؟مثانني درمها يف حجة .. يقول:ينفق من بيت املال يصر(هو  !مال اهللا تعاىلاألخرى، ويقول ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا يف 

  هكذا أسرفنا)! 

لمني الذين باتوا ال يشبعون عن قتادة: ملا ورد عمر الشام ُصنع له طعام مل ير قبله مثله فلما أِيت به قال: هذا لنا فما لفقراء املس
ويُذهب بأولئك إىل  ،إن كان حظنا يف هذا :فاغرورقت عني عمر وقال ؛هلم اجلنة :هرضي اهللا عنفقال خالد بن الوليد  ؛بز الشعريمن خ

  ا. اجلنة، لقد بانوا بونًا بعيًدا. (قال له نستفيد بأكلة، وهم يأخذون اجلنة؟) فقد بانوا بونًا بعيدً 

إين خائف أن أسأل عما بك (كان  :كان ميد يده على البعري، ويقول  هللا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عبداعن سامل بن 
  .. مسؤول عن البعري. )ويطبب اإلبل ويقول له أنا مسؤول عنك ،يداوي ويعاجل

°Û×Š¹]�áƒ`j‰]JJJJJJJ� �

ان قد اشتكى شكوى له، فنـُعت له العسل (وصفوا له عن الرباء بن معرور أن عمر بن اخلطاب خرج يوًما حىت أتى املنرب، وك
برطمان عسل.. شوية عسل وهو حمتاج بيت املال قربة عسل.. أن يشرب عسال حىت يعاجل بطنه، ويف بيت املال عكة عسل (يف 

  إن أذنتم يل فيها أخذا وإال هي علي حرام. :يشرب شوية عسل)، فصعد املنرب واستأذن املسلمني

_k×Öƒ�ð^Ë×¤]�Õ‚Ãe=� �

من إبل  د بعري نّ  :قال ؟رضي اهللا عنه: "رأيت عمر على قتب يعدو فقلت يا أمري املؤمنني أين تذهب يقول علي بن أيب طالب
اخللفاء بعدك،  ذللتلقد أ :الصدقة أطلبه.. بعري ند من إبل الصدقة أطلبه (بعري شرد، فر.. هرب وأنا أجري وراءه ألحضره) فقلت

 تلمين فوالذي بعث حممًدا بالنبوة لو أن عناقًا ذهبت بشاطئ الفرات ألخذ ا عمر يوم القيامة، (سيحاسب على يا أبا احلسن ال :قال
  هذه لو واحدة فرت). 
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6 عمر.. أمير المؤمنين
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بنته أم - ا على حفصة كان يف عام الرمادة ال يأكل شيًئا إال اخلبز والزيت، يُذكر أنه دخل يومً   اخلطاب رضي اهللا عنه عمر بن
واهللا ما عهدنا هذا على  ؟إدامان يف إناء واحد ؟، فوضعت له إناء فيه خل وزيت، فنظر إليه وقال: ما هذا- املؤمنني رضي اهللا عنها

   .امان؟.. خل وزيت وبكى حىت انصرف).. هذان إدىت تركه وانصرف، (يف طبق خل وزيتعهد رسول اهللا، مث ظل يبكي ح

فقراء  قرقري أو ال تقرقري فواهللا ال تذوقي طعاًما حىت يأكل :ة قرقرت بطنه.. (بطنه تكركب.. تتقلب) فقاليف عام الرماد
  .- سبحان اهللا العظيم-  املسلمني

[^ßÂ�Ý^ßèæ�ØËÇè�Üm�^Þ†Ú_�±çjè==� �

اهللا إىل َحرّة ، عن زيد بن أسلم قال خرجت مع عمر بن اخلطاب رمحه -قلنا إنه هو أول من عسحنن و - عمر بن اخلطاب  ةمر 
، فخرجنا رول حىت دنونا )إين أرى هؤالء ركًبا َقُصر م الليل والربد انطلق بنا ،يا أسلم( :واقم، حىت إذا كنا بصرار إذا نار، فقال

  امرأة معها صبيان هلا وقدر منصوبة على النار وصبياا يتضاغون. امنهم، فإذ

هلم يا أصحاب  :كره أن يقول يا أصحاب النار وهم يوقدون نارًا، فقال، و "السالم عليكم يا أصحاب الضوء" :فقال عمر
   .الضوء عمر ينظر إىل الِقدر

   .السالم عليكم يا أهل الضوء :قال - 
   .وعليك السالم :قالت - 
   ؟أقرتب "أدنو؟.."قال:  - 
   .قالت: ادُن خبري أو دع، لو عندك خري تفضل - 
  ؟"ماذا بكم" :فدنا فقال - 
   ."الربدقصر بنا الليل و " :قالت - 
   "؟ومال هؤالء الصبية يتضاغون"قال:  - 
   .قالت: اجلوع - 
   ؟قال: فأي شيء يف هذا الِقدر - 
   .نا وبني عمرقالت: ماء أسكتهم به حىت يناموا، واهللا بين - 
   "أي رمحك اهللا وما يدري عمر بكم؟"فقال:  - 
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7 عمر.. أمير المؤمنين

  قالت: يتوىل أمرنا مث يغفل وينام عنا؟  - 

جنا رول حىت أتينا دار الدقيق، فأخرج ِعدًال من دقيق، وكبة من شحم، وقال امحلهم فأقبل علّي وقال انطلق بنا، فخر "قال: 
امحل علي، فحمل على ظهره وانطلق  .ال أم لك ،"أنت حتمل عين وزري يوم القيامة؟" :ال.. أنا أمحل عنك، قال . قلت:"عليّ 

  وانطلقت معه إليهم رول.

، وجعل ينفخ حتت الِقدر حىت يشتعل )ذري علّي وأنا أحرك لك(عل يقول فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيًئا فج
، )أطعميهم وأنا أصفح هلم(، فأتته بصحفة فأفرغها فيه، مث جعل يقول )ابغيين شيًئا أسكب فيه( :والدخان يتخلل حليته، مث أنزهلا فقال

  فلم يزل حىت شبعوا، وترك عندها فضل ذلك بقية الكيس. 

إذا جئِت أمري  ، فيقول: قويل خريًا..)جزاك اهللا خريا كنت أوىل ذا األمر من أمري املؤمنني(ت تقول قام وقمت معه فجعل
  املؤمنني وحدثيين هناك إن شاء اهللا.

مث تنحى ناحية عنها فابتعد، مث استقبلها ينظر إىل مكاا من بعيد، فضرب ضربة وقلنا له: إنا لنا شأنا غري هذا، وهو ال 
   .حىت رأى الصبية وقد ناموا وهدأوا ،: البد أن تكون الوقفة هلدف، عمر ال يتكلميكلمين، يقول

أكلهم لوقت ما رآهم يلعبوا ويقفزوا [ )ت أن ال أنصرف حىت أرى ما ُأِحبإن اجلوع أسهرهم وأبكاهم فأحبب ،يا أسلم( ل:وقا
أمشي إال وأنا رأيت هذا الوضع.. أم يصطرعوا ومن بعد ستطيع أن قال كنت ال أ ]،ويدافعوا بعض ووقت ما رقدوا، تعبوا وناموا مشى

  .يناموا

¼Î�]⁄‚Öæ�êÖ�k×fÎ�^Ú��]æ==JJ� �

، فأيت عمر ببعض ولده فقبله، فقال "استعمل عمر رجًال من بين أسد على عمل له، فدخل ليسلم عليه"عن أيب عثمان قال: 
ال تعمل يل  ،واهللا أنت بأوالد الناس أقل رمحة من أوالدك"قط، فقال عمر:  أتقبل هذا يا أمري املؤمنني؟ واهللا ما قبلت يل ولًدا :األسدي

ه عمًال أبًدا، فرد عهده وقال ما ذنيب إن كان اهللا نزع الرمحة من قلبك، وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء، وقال إن من مل يرحم أوالد
  أمانة. "فكيف يرحم الرعية؟
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8 عمر.. أمير المؤمنين
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جّهز بنيايت واكسهن، أقسم  ،زيت اجلنةوقف أعرايب على عمر بن اخلطاب فقال: يا عمر اخلري جُ "ة بن زهري قال: عن قسام
ضيت واهللا عن حايل لُتسألن. بكى عمر حىت باهللا لتفعلن، قال: فإن مل أفعل ماذا يكون؟ قال األعرايب: أقسم باهللا ألمضني وإذا مَ 

  . "ميصي هذا لذلك اليوم ال لِشعره واهللا ال أملك قميًصا غريهمث قال يا غالم أعطه ق ،اخضلت حليته

: إن هؤالء الناس سيدنا أبو بكر، ما قلت يف سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه مثل ؛زهده ُيضرب به املثال ..عمر بن اخلطاب
ناصب، وال طاليب شيء من هذا أبًدا، مل يكونوا طاليب دنيا، وال طاليب زعامة، وال طاليب م .سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علّي.

  هدوا يف الدنيا وتركوها. وإمنا كانوا يريدون اهللا، فأعطاهم اهللا عز وجل، وزَ 

  .يف اللقاء القادم ا لنتوقف الوقفة األخرية مع عمر رضي اهللا عنهتعالو 

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  اهللا. والسالم عليكم ورمحة                            



  



 

  42-أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

 	
ττزھ� �
	 زھ� �



  
 ���ة

Γ��†ÛÂ�‚â‡τ�Σ 

ا يا أمري املؤمنني لو لبست ثوبً "قالت حفصة بنت عمر لعمر:  :عن سعد بن أيب وقاص قال
ألني من ثوبك، وأكلت طعاًما هو أطيب من طعامك، فقد وسع اهللا عليك الرزق، وأكثر لك 

  . "من اخلري

من شدة  ρأما تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا : ((فقال حلفصة سأخاصمك إىل نفسك
   .فما زال يكررهها ويذكرها حىت بكت))، العيش؟

طعت أن أشاركهما مبثل عيشهما الشديد واهللا إن قلت ذلك أما واهللا إلن است"فقال هلا: 
   ".ألشاركنهما، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي
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1 زهد عمر رضي اهللا عنه

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أّما بعُد... سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيشرف املرسلني، أ رب العاملني والصالة والسالم علىمَد ِهللا احلَ 

   فإخويت يف اهللا ،،،

يف ظل عرشه يوم ال ظل إال وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب ( لَنسمة إين أحبكم يف اهللاوالذي فلق احلبة وبرأ ا
  .)ظّله

  إخويت يف اهللا ،،،

  وكيف حالكم مع الدنيا؟ ؟..كيف حال الدنيا معكم؟..ا معكمكيف حال الدني ..كيف حالكم مع اهللا؟

 :فكأن أصحابه ومن معه تأذوا ا، فقال ،على مزبلة، فاحُتبس عندها τقال: مر عمر  τعن احلسن بن علي بن أيب طالب 
: ريب وأحق القول قول ريبيقول  ،ا تضرب للدنيا األمثالودائمً  ..مروا على مزبلة اليت عليها حترصون وعنها تتكلمون؛هذه دنياكم 

نـَْيا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن السَماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض َفَأْصبَ  َثَل اْلَحَياِة الدُه َعَلى  {َواْضِرْب َلُهم ميَاُح وََكاَن اللَح َهِشيمًا َتْذُروُه الر
  .]45الكهف: [ ُكل َشْيٍء مْقَتِدرًا}

Łáçâ_�^éÞ‚×Ö�ÜÓé×Â�]„â�àÚ��]�î×Â=JJ� �

قالوا: يا رسول اهللا إنه ميت، ولو كان حًيا  ؟"له بدرهمهذا  أيكم يحب أن"جبدي أَسّك َمّيت، فقال:  ρومر رسول اهللا 
هذه هي الدنيا ، ]2975صحيح مسلم:  –[صحيح  عليكم""للدنيا أهوُن على اهللا من هذا : ρلكان معيًبا، إنه أّسك، فقال رسول اهللا 

  .ليت يتصارع عليها الناسا

ا وماء فقط، اخلبز سيكلفه بضعة ال يذوق إال املاء واخلبز احلاف.. خبزً  ،الثالثني يوًما ،قلت مرة لو أن إنسانًا صام رمضان كله
كون بل ت :األطباء يقولون فقالوا أن أميوت؟! ..قل تسعة جنيه ..يكلفه مخسة جنيهات ،)اثالثني يومً (جنيهات طوال الشهر، شهر 

  مث الكل إىل املزبلة..! ز واملاء أشياء أخرصحته أفضل لو اكتفى باخلبز واملاء، قلت: وكل صراع هؤالء ليضعوا جبوار اخلب
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2 زهد عمر رضي اهللا عنه
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 وقف احلسن البصري بأصحابه فقال: تعاَل ألريك فالوذجهم آآآآآآآآه، وقف عمر بأصحابه على مزبلة فكأم تأذوا ا،
ا عن الرائحة املنتنة واملنظر السيئ)، فقال هذه دنياكم اليت عليها حترصون، وعنها تتكلمون، ستجد يف املزبلة املؤمنني بعيدً (ِامِش يا أمري 

   .مقتنيام رميت يف املزبلةزبلة، وهذا لبسهم يف املزبلة، و طعامهم وقد رمي يف امليف اآلخر.. 

 ."ما رأيت منظرًا إال والقرب أفظع منه" مان بن عفان رضي اهللا عنهقول عثوتذكرت  ،كنا نشّيع باألمس جنازة  !سبحان اهللا
   !!!عندما ترى منظر القرب ومنظر امليت، ولفوك يف الكفن كالبضاعة، ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة ..القرب

çÖ�å^è�å]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^è��ÌÎç¹]�]„â�^Þ†Ò„i� �

ذِكرهم القرب  ذَُكر القرب واملوت.. وعثمان وعلّي وأبو بكر رضي اهللا عنهم،در ما نفعه تَ ما نفعه ق وأظن أن عمر رضي اهللا عنه،
هو ليس النهائي لكن املآل بعد احلياة الربزخ، هو ما جيعل اإلنسان حيس بقيمة احلياة، ويعرف طريقه، يعرف قيمة  ،واملآل األخري

  .-سبحان اهللا العظيم - الدنيا.. ما هي الدنيا

Γ��†ÛÂ�‚â‡τ�Σ 

   ..هد عمر رضي اهللا عنهامسع يف ز 

يا أمري املؤمنني لو لبست ثوبًا ألني من ثوبك، وأكلت طعاًما هو "قالت حفصة بنت عمر لعمر:  :عن سعد بن أيب وقاص قال
ة كلمت سيدنا عمر يف هذا . وعندما تسمع أن أم املؤمنني حفص"أطيب من طعامك، فقد وسع اهللا عليك الرزق، وأكثر لك من اخلري

م سيدنا عمر يف املوضوع ذاته، وتسمع سيدنا عثمان بن عفان كلم سيدنا عمر يف وتسمع سيدنا أبا عبيدة بن اجلراح كلّ ، املوضوع
   ما.. ااملوضوع نفسه، كلهم يوصونه أن يوسع على نفسه شيئً 

أم  رضي اهللا عنه؛ رمن الزهاد عم أزهد ،أبو عبيدة وعثمان وحفصة ليسوا من أهل الدنيا، تعرف إنه كان حىت بالنسبة للزهاد
ا ربنا وسعها عليك وسعها أنت على نفسك، البس لك ثوبً  :وابنته تقول له ρنا أم املؤمنني، يعين زوجة النيب املؤمنني حفصة.. أم

  وكْل أكال أحسن من هذا. ،أحسن من هذا ،مقبوالً 
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3 زهد عمر رضي اهللا عنه

  :فقال حلفصة سأخاصمك إىل نفسك (قال هلا احكمي أنت)

…�îÏ×è�á^Ò�^Ú�àè†Ò„i�^Ú_��]�Ùç‰ρ�[�éÃÖ]�ì‚��àÚ� �

  من شدة العيش؟ ρا تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا أم

  أما تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا من شدة العيش؟

  أما تذكرين ما كان يلقى رسول اهللا من شدة العيش؟

  "أتذكرين؟" :هلال ظل يكررها يقو ، ويذكرها حىت أبكاها فما زال يكررهها

أتذكرين عندما كان يرسل إىل  !طنه من الدقل، كان مير اهلالل واهلالل وال يوقد يف بيت آل حممد ناركان ال جيد ما ميأل ب  
هل عندكم (، أتذكرين ملا كان يصبح الصبح يقول )واهللا ما بات عندنا إال املاء( :فيقولون ؟)،هل عندكم من طعام(بيوته الثمانية 

   .فيقول أصبحت صائًما )،ال( :تقولون ؟)،طعام

   ؟تذكرين.. أتذكرين.. أتذكرين.. أتذكرينأ

واهللا إن قلت ذلك أما واهللا إلن استطعت أن أشاركهما مبثل عيشهما الشديد " :ما زال يذكـّرها حىت بكت، فقال هلا
   ".ألشاركنهما، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي

  . العيش اليت يعيشوا هم اآلن اوةحىت أصل لرخ ،كانوا يعيشوا  قال: جيب أن أشاركهم يف شدة العيش اليت

äÃÎ…ù�ä’éÛÏe�flêÖc�oÃe==JJ� �

عن هشام عن أبيه قال: حدثين صاحب أيلة أو أذرعات قال: ملا قدم عمر الشام بعث إّيل بقميصه ألرقعه له وأغسله، وكان 
 ما إليه فقد جتو ما، مس القميص القبطري ب عن مقعده قميص شقائق فغسلته، مث رقعته، وِخطت له قميًصا قبطريًا فبعثت لما أيت

  فقال هذا أنشفهما للعرق.  ،فلبس قميصه ،فقال: هذا ألني، مث رمى به وأخذ قميصه

ا، ا جديدً جتوب عن مقعده شقائق.. تقطـّع، غسله ورقعه وخيط له قميصً  ..سيدنا عمر كان يرتدي قميًصا تقطع من اجللوس
  ، مث تركه وقال دعنا مع قميصنا ولبس قميصه كما هو.)هذا أرق.. هذا ألني .. ا أطرىهذ ،!.. مجيل واهللا!اهللا(ملس اجلديد وقال: 
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4 زهد عمر رضي اهللا عنه
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 :اشتهيته، فقال عمر :اهللا فقال عبد ؟اهللا بن عمر وإذا عندهم حلم، فقال ما هذا اللحم دخل عمر بن اخلطاب على ابنه عبد
   ".كفى يف املرء سرفـًا أن يأكل كل ما اشتهى ،!؟أو كلما اشتهيتم اشرتيتم !سبحان اهللا"

يعين هو كل الذي متيل إليه نفسك تشرتيه؟! الشراء شهوة،  ))،؟كلما اشتهيتم اشرتيتم أو(( ..أنا أريدك أن تعلق هذه الالفتة
  ؟!مكة يف ،shoppingيتسوق يف مكة رايح يعمل  )،shopping(: نعمل يقول لك ،أناسا عندهم شهوة الشراءأحيانًا جتد 

يريد أن يشرتي هذا، ويشرتي هذا، ويشرتي  ،وهذه الشهوة طاغية عند بعض الناس ،الشراء شهوة ،شهوة !سبحان اهللا العظيم
  أوكلما اشتهيتم اشرتيتم؟! !سبحان اهللا العظيم ،ويغري ويبدل وينتقي ،ويدور بالسوق، ويتفرج ويفاصل ،هذا

�å�Æ�hçm�êÖ�àÓè�==� �

عن قتادة أن عمر بن اخلطاب أبطأ على الناس يوم اجلمعة مث خرج فاعتذر إليهم يف احتباسه، وقال إمنا احتبسين غسل ثويب 
  ! ظره حىت جيف وخيرج به إىل اجلمعةهذا. كان يُغسل ومل يكن يل ثوب غريه، ثوب واحد يُغسل وينت

باملدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف  عن عمرو بن ميمون أنه رأى عمر بن اخلطاب قبل أن يصاب بأيام
 قاال محلناها أمرًا هي له مطيقة وما فيها كثري فضل، فقال: انظرا أال تكونا  ،لتما األرض ما ال تطيق؟فقال: أختافان أن تكونا قد مح

فما أتت عليه إال رابعة  ،ال حيتجن إىل أحد بعديمحلتما األرض ما ال تطيق، فقاال: ال، قال: إلن سلمين اهللا ألدعّن أرامل أهل العراق 
  حىت ُأصيب.

JJÑ^ËßÖ]�î�−�†ÛÂ==� �

أباهللا مسّاين لك رسول اهللا؟ يعين يف املنافقني،  :أنه كان يأيت حذيفة بن اليمان ويقول له من أحرج مواقف، عمر رضي اهللا عنه،
   .ال واهللا وال أُزّكي أحدا بعدك :فيقول حذيفة

عمر وأِمنَت؟ كيف؟!! ِملَ خاف عمر وأِمنَت أنَت؟!! كيف خاف  :ا أقولودائمً  ..عمر كان خيشى النفاق !يمسبحان اهللا العظ
ا من مسؤولية األمة، عمر ا من حساب ربنا له، كان عمر خائفً ا من النفاق، كان عمر خائفً كان خائفً   عمر وهو عمر، رضي اهللا عنه،

  !!؟هذا األمان الذي أنت تعيش فيهذا ا من أمانة بيت املال، إذن ملاكان خائفً 
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5 زهد عمر رضي اهللا عنه
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 قال عمرو بن ميمون وإين لقائم ما بيين وبينه إال نسأل اهللا أن يرزقنا وإياكم حسن اخلامتة).(تعالوا إىل سياق خامتة عمر 
استووا، حىت إذا مل يَر فيهم  عبداهللا بن عباس غداة أصيب، وكان عمر بن اخلطاب إذا مر بني الصفني قام بينهما، فإذا رأى خلًال قال

  ولرمبا قرأ سورة يوسف أو سورة النحل يف الركعة األوىل حىت جيتمع الناس. :خلالً تقدم فكرب، قال عمرو بن ميمون يقول

يف صالة الصبح كان يصلي مبائة آية.. مائة آية يعين حوايل  ρخلطاب يصلي صالة الصبح، والرسول كان سيدنا عمر بن ا
أو سورة يوسف، فكان يطيل يف الركعة األوىل يف صالة الصبح حىت جيتمع  ،فكان يصلي بسورة النحل ستة أرباع ،أو ستةمخسة أرباع 

  حني طعنه. ،الناس، يقول عمرو بن ميمون فما كان إال أن كرب فسمعته يقول قتلين الكلب، أو أكلين الكلب

g×ÓÖ]��×jÎJJJJJ� �

فمات منهم تسعة، فلما  ،ا ومشاًال إال طعنه، حىت طعن ثالثة عشر رجالً أحد ميينً  وطار الِعلج بسكني ذي طرفني ال مير على
فأما  ،الرمحن بن عوف فقدمه رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنًسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ حنر نفسه، وأخذ عمر بيد عبد

سبحان اهللا.. ( :وهم يقولون ،ما األمر غري أم فقدوا صوت عمرمن يلي عمر فقد رأوا ما رأيت، وأما نواحي املسجد فإم ال يدرون 
  الرمحن بالناس صالة خفيفة.  فصلى عبد ،)سبحان اهللا.. سبحان اهللا

��Ýø‰ý]�êŽÂĆ‚è�Øq…�‚ée��éßÿÚ�ØÃ«���ë„Ö]���‚Û£]�� �

الِعلج َيطعن عمر  ،وكان هذا ارم ،سالمواهللا وأنا أحتدث اآلن يف الطعن، أستشعر بالطعن يف بطين أنا، َيطعن عمر، َيطعن اإل
الرمحن بن عوف قدمه ليصلي بالناس، وخرج أُحُتِمل فلما  بعبد يرون، سيدنا عمر التفت ودفع الناس ال ..مث َيطعن املسلمني مييًنا ومشاالً 

قاتله اهللا لقد  (، فقال: )ة بن شعبةغالم املغري (فجال ساعة مث قال:  )،؟يا بن عباس انظر من قتلين(قال عمر بن اخلطاب:  ،انصرفوا
بان أن يكثر الُعلوج ، كنت أنَت وأبوك حتُ )ي اإلسالمعِ احلمد هللا الذي مل جيعل َمنييت بيد رجل يد ( :، مث قال)كنت أمرته مبعروف

  باملدينة وكان العباس أكثرهم رقيًقا.

فار.. من الكفار الذين يشرتوم وحيضروم الرقيق الكُ يعين كافر، يعين من  ..سيدنا عمر ملا طُِعن فوجئ! ..من طعنين! ِعلج
ال  املدينة ليخدموا، (وسيدنا عمر بيقول له أنَت وأبوك كنتما تستكثران من الِعلوج الكفار يف املدينة، والعباس كان أكثرهم رقيًقا، وأنا

 الذي مل جيعل منييت لرجل يدعي اإلسالم،  يقول: هذا الولد بالذات أنا كنت أمرته مبعروف، فلذلك قتلين). احلمد هللا ،أحب ذلك
   .يدخل اجلنة أبًدا كانت على يد كافر حىت ال
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هذا شرف.. فاحُتِمَل إىل  ،طِعن وهو ُيصلي ،شهيد احملراب قُِتل وهو بني يدي اهللا -سبحان اهللا العظيم -كان متأملا لكن
فبعض  ؛).. طُِعن يف جنبهال بأس( :، وقائل يقول)خناف عليه( :ل يومئٍذ، قائل يقولبيته، فكأن الناس مل تصبهم مصيبة قبل ذلك.. قب

فعرف وعرفوا  ،فؤيت بلنب فشرب فخرج اللنب من اجلرح )،لن متر ،ال(وبعض الناس يقولون:  ،)بسيطة بسيطة إن شاء اهللا(الناس يقول 
  أنه ميت.

=ÝøÇÖ]�Ćê×Â�]æ�…� �

ثنون عليه، هذا املوقف قبل أن ندخل يف سياق موت عمر، ووجلنا عليه وجاء الناس يُ  وخذ يقول ابن عباس رضي اهللا عنه..
ن لك من قد كا ،أبشر يا أمري املؤمنني ببشرى اهللا" :ناس بدأوا يدخلون يتكلمون مع سيدنا عمر وميدحونه، وجاء رجل شاب فقال

واهللا إين وددت  ،بن أخيا يا" :فبكى عمر وقال ؛" شهادةمت، مث اسُتخلفت فعدلت، مثوِقَدم اإلسالم ما قد عل ρصحبة رسول اهللا 
   .، فلما أدبر إذا إزاره ميس األرض"أن ذلك كفاف ال َيل وال عليّ 

فقال:  )،!ردوا علي الغالم(طويال بعض الشيء قال:  جالبيته.. بنطالونه.. سيدنا عمر رآه وهو يلتفت وجد ثوبه.. قميصه..
حىت وهو ميوت مل يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رغم أنه قبلها  ؛)أنقى لثوبك، وأتقى لربكوبك فإنه ارفع ث ،بن أخيا يا(

  لكنه عمر. )إن هذا الِعلج كنت أمرته مبعروف ويته عن منكر( :بقليل قال

  إخويت ،،،

  ر. نلتقي يف اللقاء القادم مع احللقة األخرية يف حياة عم ،دروس كثريةيف هذا السياق مدرسة. 

  

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

   25 أ��� و����
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أمل أقل لك ضع رأسي على  ،يا بين"فلما أفاق وجد رأسه على فخذ عبد اهللا ابن عمر فقال: 
   ".وهل األرض ورجلي إال واحد؟ ،يا أبت"فقال:  "،األرض؟

ضع رأسي على األرض،  ،ضع رأسي على األرض عسى ريب أن يَرَمحين.. يا بين ،يا بين"قال: 
  !!!"ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب ،عسى ريب أن يرمحين

  !يا لك من رجل، يالك من أمري، يا لك من إمام، يا لك من خليفة

تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف  ..هذا اإلزراء على النفس َأجلب لرمحة اهللا 
 أكثر! 
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عمر رضي اهللا عنه اللحظات األخيرة في حياة  1

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

اَىل، وأسَتعيُنُه، وأْستغفرُه، وأعوذ باِهللا تعاَىل من شروِر أنفِسنا، ومن سيئاِت أعمالِنا، َمْن يْهِدِه اُهللا فال مَد ِهللا أمحُده تعإن احلَ 
  ُه. ُمِضل َلُه، وَمْن ُيضِلل فال هادَي َلُه، وأُشهُد أن ال إلَه إال اهللاُ وْحَدُه ال شريَك لُه، وأشهُد أن حممًدا عبُدُه ورسول

 َصل يٌد َجميٌد،على حممٍد، وعلى آِل حممٍد، كما َصلْيَت على إبراهيَم وعلى آ الّلُهم اللُهم بارْك على ُحمَمٍد  ِل إبراهيَم إنَك محَِ
  أّما بعُد.. وعلى آِل حممٍد، كما باركَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنك محيٌد َجميٌد.

  فإخويت يف اهللا ،،،

  إين أحبكم يف اهللا. والذي فلق احلبة وبرأ النسمة 

�}ù]�ð]‚ßÖ]�ð^qæ�JJJ�� �

{ُكل . .]57العنكبوت: [ {ُكل نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت}نداء املوت  زلنا يف صحبة عمر رضي اهللا عنه.. وجاء النداء األخري: ما
ُمر، ويف ، ولكن ألجل اهللا ُيستمرأ الْ بلون عليهااملوت يف حلوق من يُق ما أشد مرارة طعمِ  ،-سبحان اهللا العظيم-  نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت}

أتعب من بعده، وكيف يدرك مدرك شأنه، يرضى اهللا عن  ..سبيل اهللا ُيستعذب العذاب، عاش عمر محيًدا، وضرب املثل كما قيل
اهللا بن  له عبدعمر، كان رجًال.. عاش خليًفة وهو يرعى الناس ال يرعى نفسه، ويطلب مصلحة األمة ال مصلحة نفسه، كما قال 

س والروم إال بعض فتح اهللا بعمر فتوًحا يف اإلسالم بلغت اآلفاق، فما فارِ  ..)اهللا بك الفتوح، ومصر بك األمصارلقد فتح ( :مسعود
  أعماله.. بعض مشاريعه.. بعض أفعاله.. بعض فتوحاته.

العظيم أن ترى هذا الرجل القوي يف العبادة  وسبحان اهللا ، ُضرب بعدله األمثال؛دلعَ  مَ كَ لألمة حَ  عاش عمر رضي اهللا عنه
   !سبحان اهللا العظيم اإلمامة إمام، ويف اُحلكم سيف.. ويف الزهد يسبق الزاهدين، ويف يِئن،

 ..يريدون ا الفتنة، وهم ال يدرون ،تلك اليت يتشدق ا املنافقون ،مراعاة ومحاية جناب التوحيد حني َعَزَل خالدا.. َعْزَل خالد
هذه هي  ن عند اهللا؛عزله كما أخرب، محاية جلناب التوحيد.. حراسة جلناب التوحيد لئال تنسب الُنصرَة إىل خالد، وإمنا النصر مِ إمنا 

  القضية، كان حكيًما ُملهًما، وما حزن خالد أو تأمل، إمنا هو جندي قائد أو جماهد.
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  حبكم يف اهللا ،،،ألذلك إخويت.. وأنا 

ä‰_…�‚ßÂ�]çŠ×qJJ� �

جلسوا عند رأسه، مل يتأمل، ومل يِئن، ومل يتوجع، بل صرب وثبت، وهو مطعون، اللنب خيرج من  ..يًدا ومضى شهيًداعاش مح
، فوجدوه ستة ومثانني ألف درهم، أمري املؤمنني َمدين! خليفة املسلمني الذي )انظروا ما علّي من الدين( :جنبه فعلم أنه ميت، فقال

  !!ت يده مدين! بستة ومثانني دينارارض يف ِملكه وحتوصارت أقطار األ ،فتح وفتح وفتح

 مال آل اهللا وغريه وحفصة وكل من عنده مال يأيت ا يسد ديون عمر)، إن وىف  فقال: إن وىف مال آل عمر (هاتوا من عبد
قال له: اطلب من  -ارا يا ناسستة ومثانني دين- ته.. قبيلته فإن مل يف بأمواهلم دّى عائله من أمواهلم، وإال فسل يف بين عَ عمر فأد

  .إن مل يف بأمواهلم فسل يف قريش، وال تعدوهم إىل غريهم ..من القبيلة ،العائلة

°ßÚö¹]��Ú_�ØÏi�÷æ� �

مث قال: اذهب إىل أم املؤمنني عائشة، وقل هلا: يقرأ عليك عمر بن اخلطاب السالم، وال تقل أمري املؤمنني فإين لست للمؤمنني 
هلا  :اهللا مث استأذن فوجدها تبكي، فقال سيموت" فقل يستأذن عمر بن اخلطاب أن يُدفن مع صاحبيه، فسلم عبدبأمري اليوم، "

   .ثرنه اليوم على نفسيو يستأذن عمر بن اخلطاب أن يُدَفن مع صاحبيه، فقالت واهللا كنت أردته لنفسي، وأل

ما قالت؟ قال: ما حتبه يا أمري املؤمنني،  :ه إليه رجل، فقالاهللا قد جاء، قال: ارفعاين فأسند فلما أقبل قيل: هذا عبد ،فجاء
قد أذنت لك. قال: احلمد هللا، ما كان شيء أهم إّيل من ذلك املضجع، فإذا أنا قُِبضُت فسلم وقل يستأذن عمر بن اخلطاب فإن 

 -رضي اهللا عن عمر- ، حيايتإين أخشى أن تكون قد استحيت مين يف ،وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني ،أذنت فأدخلوين
  ون عليه العشرة).  استأذن يف الُصحبة أن تكون ُأخروية بعد أن كانت دنيوية، (هكذا هو ال

ífvŁ’Ö]�»�áƒ`j‰]� �

رعاية حلظات  ..من راعى وداد حلظة ..قال الشافعي عليه رمحة اهللا: "احلر من راعى وداد حلظة، ومل ينس مجيل من أفاده لفظة"
"ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وهو يقول: صلى اهللا عليه وسلم  -صل عليه- ف؟ كان أكثر ما ُيسمع رسول اهللا الُود.. كي

، فلم يكن ليفرط يف هذه الصحبة، مث هذا املوِضع يف ]3685صحيح البخاري:  –[صحيح  وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر"
نا أخشى أف ،ِمحَد اهللا أن وافقت، لكنه بالتقوى والورع قال: إذا أنا ِمت استأذنوها مرة أخرى - عظيمسبحان اهللا ال-  الرقد نفسه له قَدر

  وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني. ،أن تكون قد استحيت مين وأنا حي، فإن أذنت يل فأدخلوين
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JJJì�}ù]�l^¿v×Ö]JJJ� �

مث جاءت أم املؤمنني حفصة  ردوين إىل مقابر املسلمني؛ :بل تواضع وقال ..وهو أمري املؤمنني ،قررمل يُ  ..فرضمل يَ  ..مل يأمر
ذن الرجال فوجلت أمث است ،فمكثت عنده ساعة اهللا بن عمر رضي اهللا عنه: منا، حيكي القصة عبدوالنساء يسرتا فلما رأيناها قُ 

   !العظيم سبحان اهللا.. بودية اخلامتةش عمر رضي اهللا عنه عبودية املرض وعوعا ؛داخًال، مث مسعنا بكاءها من الداخل

   ،،، يا إخوة

>ä×flŠÂ�]⁄‚fÂ�gu_�]ƒc��]�ác>� �

"إن اهللا إذا أحب عبًدا عّسله"  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم:صل -صل عليه- يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
"يوفقه  قال:. ]3358صحيح الترغيب: -[صحيحسول اهللا؟" "قال وما عسله يا ر  -]305صحيح الجامع: -[صحيح "اسَتعَمَلُه"أو قال: - 

  .]305صحيح الجامع: -[صحيح لعمل صالح قبل الموت، ثم يقبضه عليه"

  ،،، إخويت

طويلة أكثر حياته بعيًدا عن اهللا، مث فجأة  ا يف نفسي، وقد شهدت جنازة باألمس، إلنسان كان مدةً حب أن أبثكم اآلن شيئً أُ 
رأينا حىت إذا كان آخر أيامه  .. ترده إىل اهللا؛كلها ترده إىل اهللا.. ترده إىل اهللا  ،متسارعة ،ر قليًال بالءات متعددةابُتلي منذ سنة أو أكث

بربنا أنا ال أريد أطباء، أنا راٍض ( :رًضا باهللا حىت إنه كان يف آخر حياته يقول ،أوًال مل يكن يُنتظر من مثله منه رًضا.. واهللا رًضا..
   ).أحب ربنا وراٍض به هكذاعالجات، أنا و 

مث يُقدر اهللا جل جالله أنه يتذكر حياته كشريط أمامه بطريقة عجيبة جًدا! كل احلياة ترجع ثانية تتكرر عليه ويقف معها 
   .واحدة واحدة، ليتوب منها

hçÞ„Ö]�àÚ�ÄqçjÖ]� �

  آآآآه .. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه... ؟))التوجع من الذنوب((شريط  كرونهل تذ 

أنا أمسيها حلظات ألن يف خالل مخسني سنة تكون السنة أو الستة شهور أو الثالثة شهور  ،هكذا عاش اللحظات األخرية
  ).؟ل؟.. ماذا أفعلماذا أفع .؟.ماذا أفعل(.. ، وأسئلة)يل رب اغفر عملت كذا ويا( ،عحلظات تـََوج األخرية هذه 
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، أن يسوقه إليه اإلنسان، لطف اهللا ذا اإلنسان؛ رمحة اهللا ذا ..ما شدين وشغلين ..واهللا ،وقليب معه ،حىت مات باألمس
أول احلياة نقول ليس هذا الذي يأيت به اهللا، ويدبر له األمور على أن ميوت هذه امليتة، ويُدفن يف جوف الليل نه عندما نراه يف رغم أ

سبحان  ..والقرب يف هذا الوقت ه..تأثري و ساعة التنزل اإلهلي، واحلضور نُدرَة من الفقراء الطيبني، ال املنافقني وال الوجهاء، والدعاء له 
  امللك.

  !عجب لرمحة اهللاأت !سبحان ريب العظيم

 بعبـــــاِده أرحـــــمُ  لَلـــــهُ " :قـــــال ،"اهللا رســـــولَ  يـــــا ال ":قـــــالوا "،النـــــارِ  فـــــي ولـــــَدها طارحـــــةً  هـــــذه أتـــــرونَ " :ρوصـــــدق رســـــول اهللا 
: شــرح ثالثيــات المســند-[إســناده صــحيح "اهللا ال يُلقــي حبيبــه فــي النــار"و  :كــذلك  قــال، ]426/5: تلبــيس الجهميــة-[صــحيح 1"بولــِدها هــذه مــن

638/1[2.   

اهللا  !سبحان اهللا العظيم )،، من يأيت ذا؟عذبسيال هذا ( :رغم أننا كبشر نقول ..رمحة ..ُلطف اهللا بالعبد وقدر له رمحة
  ! الرحيم الودود!اهللا ،ألطف منا بعباده.. أرحم منا بعباده.. أكرم منا لعباده

عندما يعرف اإلنسان أنه ميت  - سبحان اهللا العظيم-نه ميت لم أوعَ  ،طُِعن ..أقول: عاش عمُر رضي اهللا عنه هذه اللحظات
فقلت: هذا   ،أنا زرت هذا اإلنسان قبلها بيومني -سبحان اهللا العظيم-هو ميت  ..تكون األيام اليت يعيشها وهو متأكد أنه ميت

  .)خالص( مات ..سان ميتالكالم كالم ميت، كالم إن ..ميت ، بيخرج ويتحرك ويتكلم لكنميت... سبحان اهللا ت، ليس أنهمي

                                        

1
: ρ  اهللا السيب، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنارسول يف السيب، تبتغي، إذا وجدت صبيا من بسيب. فإذا امرأةρ  اهللا رسول قدم على"  
" بولدها هذه من بعباده أرحم هللا ":ρ اهللا رسول فقال تطرحه. ال وهي تقدر على أن ! واهللا .ال :قلنا ،النار؟" في ولدها طارحة المرأة هذه أترون"

  ]2754صحيح مسلم: - [صحيح

2
   مر  النيب ρ أصحابهِ  من نفرٍ  يف  ا الطريِق، يف وصيبتْ وسعَ  ابين)، (ابين وتقوُل: تسَعى فأقبلتْ  يوطَأ، أن ولِدها على خشَيتْ  القومَ  أمهُ  رأتْ  فلم 

[إسناده الناِر"  في حبيَبهُ  يلقي ال واهللاِ  "ال، فقال: ρ النيب  فخفَضهم قال الناِر"، يف ابَنها لتلقي هذه كانت ما اهللاِ  رسولَ  "يا القوُم: فقال فأخَذتُه.
  ]638/1: شرح ثالثيات المسند-صحيح
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 ،استخلف ..فسيدنا عمر علم إنه ميت، وعاش حياة رجل ميت ُمقبل على اهللا سبحانه وتعاىل، قيل: أوِص يا أمري املؤمنني
ة وعثمان والزبري وطلح فسّمى عليّ  ،وهو عنهم راضٍ  ρالذين تويف رسول اهللا فقال: ما أرى أحًدا أحق ذا األمر من هؤالء النفر 

  .، رضي اهللا عنهمستة ..الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وعبد

�†ÛÂ�íé‘æτ� �

أحب أن ال يكسر قلب  !يا سيدنا عمر ،أستاذ-؛ كهيئة التعزية له، وليس له من األمر شيء ،اهللا بن عمر قال: وليشهد عبد
رسول اهللا وهو عنهم راٍض ويسمي ستة وابنه قاعد اليسمع امسه  الذين مات :ن سيدنا عمر يقولأ ؛أن ال حيس ابنه أنه خذله ..ابنه

اهللا بن عمر وليس له من األمر  يكون خليفة)، وليشهد عبد اهللا بن عمر حيضر معهم لكن ال عبد ..مسعه فقط امسه ،فسمع ابنه امسه
  كم ما أُمر، فإين مل أعزله من عجٍز أو خيانة.فإن أصاب األمر سعًدا فهو ذلك وإال فليستعن به أي :قال ؛كهيئة التعزية له  شيء..

خاف أن يتكلم أحد بعد أن ميوت  ،أستاذ عندما عزل سيدنا سعد بن أيب وقاص (أمل أقل لك سيدنا عمر رضي اهللا عنه 
بحان اهللا .. سأنا عزلته لشيء آخر) ،ا وال خيانةا، مل يكن عجزً قال: ال.. أي واحد يصبح خليفة يستعمل سعدً  ،يقول: عزله عمر

   !العظيم

لم لهم فيهتم لهم ويحفظ لهم ، َوُأُوِصيِه بِاْلُمَهاِجرِيَن اَألولِيَن َأْن يـَعْ ِمْن بـَْعِدي بِتَـْقَوى اللهِ  ُأوِصي اْلَخِليَفةُ "مث قال: 
لُ خيًرا، ، َوُأوِصيِه بِاألَْنَصاِر حرمتهم اَر َواِإليَماَن ِمْن قـَبـْ ُءوا الدِذيَن تـَبَـوَوُأوِصيِه عفو َعْن ُمِسيِئِهمْ َويَ  ْن يـَْقَبَل ِمْن ُمْحِسِنِهْم،أَ  همال ،

ْسالِم، َوُجَباُة اْلَمالِ ، -الفتوحات– بَِأْهِل اَألْمَصارِ  ، ،فَِإنـُهْم رِْدُء اْإلِ ُهمْ و  َوَغْيُظ اْلَعُدو ُهْم ِإال َفْضَلُهْم َعْن َرًضى ِمنـْ    ."َأْن ال يَْأُخَذ ِمنـْ

صحيح البخاري: –[صحيح  3أمواِلهم" وكرائمَ  "إياك :ملا أرسل معاذ بن جبل قال صلى اهللا عليه وسلم، - عليهصل - الرسول 

   .عن رضى ..أن ال يؤخذ منهم إال فضلهم :فقال. ]219البقرة: [َ{َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو}  ، ربنا سبحانه وتعاىل قال:]4347

م، أن يؤخذ منهم من حواشي أموالهم فيـَُرد في فقرائه ،ًرا إنهم أصل العرب، ومادة اإلسالموأوصيه باألعراب خي"

                                        

3
عاذِ ρ اهللاِ  رسولُ  قال  

ُ
 اهللاُ  إال إلهَ  ال أن َيشَهدوا أن إلى فادُعهم جئَتهم فإذا الكتاِب، أهلِ  من قوًما ستأتي "إنك: اليَمنِ  إىل بَعثه حني جبلٍ  بنِ  : مل

 فأخِبْرهم بذلك، لك أطاعوا هم فإن اِهللا، رسولُ  محمًدا وأن  في صلواتٍ  خمسَ  عليهم فَرض قد اهللاَ  أن  بذلك، لك أطاعوا هم فإن وليلٍة، يومٍ  كل 
 دعوةَ  واتقِ  أمواِلهم، وكرائمَ  فإياك بذلك، لك أطاعوا هم فإن فـَُقرائِهم، على فتُـَرد  أغنيائِهم، من تؤَخذُ  صَدَقًة، ليهمع فَرض قد اهللاَ  أن  فأخِبْرهم
  .]4347صحيح البخاري: –[صحيح حجاٌب"  اهللاِ  وبين بينه ليس فإنه المظلوِم،
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ي غشِ مث سكت وأُ  ،"لفوا إال طاقتهمأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يُقاتل من ورائهم، وأن ال يُكَ  ρوأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله 
  نه مات.وسكت الناس، وظنوا أعليه.. أُغشي على عمر، 

�‰_…�Ä•š…ù]�î×Â�ê�� �

 ،يا ُبين ،اهللا يا عبد" :اهللا يف حضنه فقال اهللا، وقد أخذه عبد مث أفاق فرفع رأسه ونظر يف وجوه من حوله، مث نظر إىل ابنه عبد
أمل  ،بين يا" :بن عمر فقالااهللا  فلما أفاق وجد رأسه على فخذ عبد ، وحلظات وأغشي على عمر مرة أخرى؛"ضع رأسي على األرض

ضع رأسي على األرض عسى ريب  ،يا بين" :قال "،وهل األرض ورجلي إال واحد؟ ،يا أبت" :فقال "،ع رأسي على األرض؟أقل لك ض
  !!!"ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب ،عسى ريب أن يرمحين ،ضع رأسي على األرض ،ين.. يا بينرمحَ أن يَ 

=†nÒ_�ÌÃ–Ö]�ÄÚ�ÌŞ×Ö]�ádÊ�ÔßÓÚ_�^Ú�ÌÂ^–i� �

ا تضاعف م جلب لرمحة اهللا؛لنفس أَ م، يا لك من خليفة، هذا اإلزراء على امن أمري، يا لك من إما يا لك من رجل، يالك
   ".أسي على األرض عسى ريب أن يرمحين! ويلي وويل أمي إن مل يرمحين ريب!ضع ر " أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر!

kÓ‰]�JJåç³…†Æ�àÚ�…æ†Ç¹]�ác� �

، "ن بك الدواوين وفعل بك وفعلح اهللا بك الفتوح، وَمصر بك األمصار، ودو فتَ  ،املؤمننييا أمري " :فدنا منه ابن عباس فقال
غاية التواضع، هذه اللحظات اليت  ."جر وال وزرجنو ال أَ بن عم رسول اهللا إن املغرور من غررمتوه، واهللا وددت أين أَ ا اسكت يا" :قال

   .نفسك، كي تنجوي على وتزر حتتاج أن تنكسر وتذل  ،حتتاجها أنت منذ اليوم

  ، نعم أخي ،،

�†ÛÂ�l^Úæ�τ� �

 خرجنا به منشي فسلم عبد :وضع رأسه على األرض وخرجت روحه إىل بارئها، نرجو أن تكون راضية مرضية، مث ملا تويف يقول
  فأُدِخل هناك فُوِضع مع صاحبيه.أدخلوه  :فقالت ،يستأذن عمر :وقال اهللا بن عمر على عائشة رضي اهللا عنها،
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الرمحن بن عوف: اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم، (هم كانوا ستة  اجتمع هؤالء الرهط، فقال عبد ،فلما فُرِغ من دفنه ورجعوا
  عبدري اختاروا ثالثة فقط)، فقال الزبري جعلت أمري إىل علّي، وقال سعد جعلت أمري إىلهلم ستة كث قال ،اهللا بن عمر وسيدنا عبد

  .الرمحن بن عوف، وعثمان بن عفان سيدنا علّي بن أيب طالب، وعبد :جعلت أمري إىل عثمان، فبقوا :الرمحن، وقال طلحة

الرمحن بن عوف لعثمان وعلّي: أيكما يتربأ من هذا األمر وجيعله إىل  عبد :الرمحن وعثمان فقال فجاء هؤالء الثالثة، علّي وعبد
 عبد :فقال ،م لينظرن أفضلهم يف نفسه، وليحرصن على صالح األمة، قال فُأْسِكت الشيخان علّي وعثمانواهللا عليه واإلسال ،اآلخر

  الرمحن: اجعلوه إيل، واهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم.

�á^ÛnÂ�íÃéeτ� �

دلن ولئن أُمرت عليك لك من الِقَدم واإلسالم والقرابة ما قد علمت، آآهللا عليك لئن أمرتك لتع :فجاء بعلّي فقال ،نعم :قالوا
ارفع يدك  :لتسمعن ولتطيعن، مث جاء بعثمان فقال له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق على علّي وأخذ امليثاق على عثمان قال لعثمان

 .تعالوا لنقف مع عثمان منذ احللقة القادمة ،فبايعه، مث بايعه علّي مث وجل أهل الدار فبايعوه، ُوّيل عثمان

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

   62 أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

  ���ن �ري،���ن �ري،		

���� ر��ا��، ��� ����ر��ا��، ���



  
�ة�� 

Γ���á^ËÂ�àe�á^ÛnÂΣτ� �

  .. عثمان بن عفان رضي اهللا عنه.بلتنيذو النورين، واخلائف ذو اهلجرتني، واْلُمَصِلي إىل الق

اء؛ حظه من النهار اجلود والصيام، ومن الليل غالب أحواله: الكرم واحلياء، واحلذر والرج
ُمَبشرًا باحملن  -رضي اهللا عنه- السجود والقيام، ُمَبشٌر بالبلوى، وُمَنعٌم بالنجوى، كان 

والبلوى، حمفوظًا فيها من اجلزع والشكوى، يتحرز من اجلزع بالصرب، ويتربر يف احملن بالشكر، 
وببذله لعباد اهللا متصدقًا متنفًال، وحلظ نفسه منه متقلًال،  كان باملال إىل اهللا َرضاًء ُمَتوِصًال،

  ويف لباسه متعلًال، رضي اهللا عن عثمان!
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1 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أّما بعُد..والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. رب العاملني مَد ِهللا احلَ 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، (فإخويت يف اهللا.. والذي فلق احلبة 
  .)الوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئً يوم ال ظل إال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله 

  أحبيت يف اهللا ،،،

  كيف حالكم مع اهللا؟

 إخويت ،،،

، بعد حياته مع عشنا سنتني من اخلالفة ني، مع أيب بكر، رضي اهللا عنه،يف سياق حياتنا مع الصحابة، رضوان اهللا عليهم أمجع
 مو..هذا الس -ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمصل-النيب 

 ،هللا، وأدبهوبذله يف سبيل ا ،وكرمه ،وتواضعه ،وتقواه ،وورعه ،بيقينه : أبو بكر رضي اهللا عنهإنين حني أختيل هؤالء الرجال
  بعبادته وإخباته وخشيته وبكائه. ، وبره بأصحابه، حني أرى أبا بكر رضي اهللا عنهوإخوانه ρواحرتامه لرسول اهللا 

 َبكاء خبطني أسودين يف خديه..ألرى يف عمر البطولة والشجاعة والعدل واحلسم، مث نراه  مث أنتقل إىل عمر رضي اهللا عنه،
يُقدم له طعام إدامني فيأباه، ويقول: ألعيشن الشظف   ة.. ويزهد يف اجلديد..ثياب مرقع نشيج للبكاء ُيسمع يف آخر املسجد.. زهد..

   .، ألدرك الرغد الذي يعيشانه اآلنكما عاشاه

{{{{{{{è_[[à{{{{{{{{{è_�JJJJ[à©�à  

حني يعيش اإلنسان مع هذه النماذج ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ كيف بنا إن قورنـّا بنعال هؤالء؟ بل برتاب.. بغبار نعاهلم؟ كيف 
كيف و .. وماذا نقول؟.. أين نذهب حنن؟.. وحنن نطلب متكيًنا كذاك التمكني، ونطلب جنة طلبها هؤالء؟ ،بنا إذا قورنت األمة اليوم

  �نعيش؟
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2 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

  إخويت ،،،

بشر.  ن بشٍر مثلكم عاشوا احلياة مثلنا..إنين لست أحدثكم عن أنبياء معصومني، وال عن مالئكة مقربني، إنين أحدثكم ع
موا به، مهما حتدثنا عن عظمتهم، عن قدرهم، عن مكانتهم، ولكن ملا عاشوا هذا الدين عظُ  كر وعمر كانوا بشرًا كسائر البشر..أبو ب

  وإال فقبل اإلسالم مل يكونوا شيًئا يُذَكر. ن أخالقهم، فكل هذا صنعه اإلسالم!اهلم، ععن أفع

Γ���á^ËÂ�àe�á^ÛnÂΣτ� �

بلتني، عثمان بن عفان ُمَصِلي إىل القلنورين، واخلائف ذو اهلجرتني، والْ ذو ا وثالث القوم القانتُ  تعالوا لننتقل إىل الثالث..
[المائدة: {ثُم اتـَقوْا وآَمُنوْا ثُم اتـَقوْا وَأْحَسُنوْا َوالّلُه ُيِحب اْلُمْحِسِنيَن}  ملوا الصاحلات،وا وعكان من الذين آمن  رضي اهللا عن عثمان

َة َويـَْرُجو رَْحَمَة رَبِه {َأمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللْيِل َساِجداً َوقَائِماً َيْحَذُر اْآلِخرَ  ، ذكر بن كثري أن هذا نُِقل بالتواتر أن اآلية نزلت فيه:]93
  .]9الزمر: [ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإنَما يـََتذَكُر ُأْوُلوا اْألَْلَباِب}

بالبلوى،  َبشرٌ حظه من النهار اجلود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مُ  : الكرم واحلياء، واحلذر والرجاء؛غالب أحواله
ُمَبشرًا باحملن والبلوى، حمفوظًا فيها من اجلزع والشكوى، يتحرز من اجلزع بالصرب، ويتربر يف احملن  - رضي اهللا عنه-وُمَنعٌم بالنجوى، كان 

يف لباسه متعلًال، رضي اهللا عن منه متقلًال، و بالشكر، كان باملال إىل اهللا َرضاًء ُمَتوِصًال، وببذله لعباد اهللا متصدقًا متنفًال، وحلظ نفسه 
  عثمان!

، رقية بنة النيبإىل احلبشة، فارًا بدينه، ومعه ا كان من السابقني األولني، صلى إىل القبلتني، وهاجر اهلجرتني، هو أول من هاجر
غنائم كأنه َشِهد، ومن أهل بيعة خلفه، وقسم له يف ال ρ، ُعد من البدريني ألن الرسول ρرضي اهللا عنها، فلذة كبد حبيبنا رسول اهللا 

  الرضوان، ُعد من أهل بيعة الرضوان، ومل حيُضرها ألنه كان يف مكة يفاوض أهل مكة وحبسوه.

 :يف اجللوس لُيمرضها، وقال له ρمرضت، فأذن له رسول اهللا  ρر أن زوجته رُقية بنت رسول اهللا كان سبب غيبته عن بد
  ، وضرب له بسهمه من غنيمتها. ]3706صحيح الترمذي:  –[صحيح  "لك أجر رجل َشِهد بدرًا"

=JJá^ÛnÂ�‚è�å„â  

أهل مكة دعا عثمان إىل  ρعن أنس قال: ملا أرسل رسول اهللا من احلديبية إىل مكة،  ρرضوان فبعثه رسول اهللا أما بيعة ال
 "هذه يد عثمان"على األخرى وقال: أصحابه إىل البيعة، وقال إن عثمان يف حاجة هللا ورسوله فضرب بإحدى يديه  ρرسول اهللا 

  لعثمان خري من أيديهم ألنفسهم.  ρ، فكانت يد رسول اهللا ]3706صحيح الترمذي: -[صحيح
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3 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

احلياء يف األمة  غري مرة، فأُثرِي ماله وكثر، وكان عثمان رجلَ  وتويف رسول اهللا وهو عنه راض، وبشره باجلنة، ودعا له باخلصوصِ 
ن إذا كان احلياء ُخُلق اإلسالم فإن مِ  ]3389صحيح ابن ماجه: -[حسن دين ُخُلق وُخُلق اإلسالم الحياء"إن لكل ": ρقال رسول اهللا 

أخص صفات عثمان احلياء، كانت له شفقة ورمحة ورأفة على املسلمني، فلما َوِيلَ زادت رمحته وتواضعه ورأفته برعيته، كان يُطِعم طعام 
  اإلمارة، وجيعل لنفسه اخلل والزيت. 

Âá^ÛnÂ�^Ú�Õ]…�_�^Úæ�JJá^Ûn==� �

 ا وعبيدها، وأمتمن فعل مثلما فعل  األلف خبمسني فرًسا. جهز جيش العسرة بتسعمائة ومخسني بعريًا بأحالسها وأقتا
ن شرتى بئر رومة خبمسة وثالثني ألفـًا وسبلها (جعلها يف سبيل اهللا)، له ممحل على ألف بعري وسبعني فرًسا، اقال قتادة: ، عثمان؟

  رضي اهللا عن عثمان، ولعن اهللا من لعنه، وغضب اهللا على من افرتى عليه وآذاه. ..أفعال اخلري وأنواع الرب ما ال ُحيصى، عثمان

سبحان اهللا العظيم  - عثمان، وبر عثمان، وتلطف عثمان تعالوا لنبدأ من األول، وإن كان قد غلبين احلماس واالنفعال لطيبة 
 "ما َضر عثمان ما عمل بعد اليوم" :يه؟ كيف يُطَعن فيه ورسول اهللا قالف يُطَعن فيه والرسول رضيه البنتَ اهللا عن عثمان، كي يرض - 

  ؟]3701صحيح الترمذي: –[حسن

//[á^ÛnÂ�çâ�àÚ�//� �

رشي األموي. اهللا وأبو عمرو الق أبو عبد ،هو عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي
يف جده عبد مناف، فهو أقرم إىل رسول اهللا بعد علي بن أيب طالب، امسه يف اجلاهلية واإلسالم عثمان، وكان  ρمع رسول اهللا جيتمع 

اهللا واكتىن به تربكــًا بأن جده النيب، فكناه املسلمون  ولًدا مساه عبد ρلما ولدت له رقية بنت رسول اهللا ، ف)أبا عمرو(يُكىن يف اجلاهلية 
  ).اهللا عبدأبا (

بن عبد مشس بن عبد مناف، أسلمت رضي اهللا عنها. وأمها البيضاء أم حكيم ابن حبيب ابن ربيعة اأروى بنت كريز  :أمه
  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.صلاملطلب عمة رسول اهللا  بنت عبد
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4 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

/��äjÏ×Ž}�Ì‘æ/� �

   كيف كانت أوصافه اخلِلقية، "شكله"؟

طول، قلنا نتعمد يف كل صحايب أن نذكر أوصافه اخلِلقية جسمه.. شكله لريزقنا ربنا سبحانه سيدنا عثمان كان معتدل ال
  .ρوقف، فنعرفه على حوض رسول اهللا لنرزق رؤيته يف امل ،وتعاىل رؤيته يف املنام

راكب والناس سيدنا عمر كان أطول، كان كأنه و  ن سيدنا أبا بكر كان طويالً (قلنا أ اجدً  ، ليس طويالً معتدل الطولكان 
   .ا، ال بالطويل البائن وال بالقصريوال قصريً  ميشون جبانبه)، سيدنا عثمان كان معتدل الطول، مل يكن طويالً 

   .له حلية عظيمة .. كانتكثيف اللحيةوكان 

   .نهرضي اهللا ع .. ان مجيًال، حسن الوجهحلو وجهه مجيلة)، تقاطيع(كما يف العادة تقول  -رضي اهللا عنه- حسن الوجه

يعين العرب  أبيض ،كان أبيض  بكر رضي اهللا عنه ن سيدنا أباأنقول  ،كان آدم (قلنا قبل ذلك مرتني وهذه الثالثة  ..أسمر
دم، لكن سيدنا عثمان كان شديد األدمة يعين نقول عليه أمسر نقول عليه يف عرفنا بيض شاهق كان سيدنا عمر آأ ،يقولوا عليه أصفر
  أمسر ليس أسود).

   ..َخيِضب بالُصفرة أكتافه عريضة رضي اهللا عنه، ..بين المنكبين د مابعي

 ،.. كان رجًال.. هذا كالم السائب قال: كان رجًال مربوًعارأيته فما رأيت بعد رسول اهللا أمجل منه،  كان مجيالً  قال السائب:
شرة، خفيف اجلسم، عظيم اللحية طويلها، أمسر اللون،  ليس بالقصري وال بالطويل، حسن الوجه، أقىن األنف من أمجل الناس، رقيق البَ 

بعيد ما بني ، كثري الشعر ذو ُمجٍة أسفل من أذنيه، (كان شعره طويال حىت أكتافه) ضخم الكراديس، (قلنا الكراديس جمامع العظم)
ا شعرا يف صدره، و يف أكتافه، شعرً  كان أعداؤه يسمونه نعثًال (ألن شعر جسمه كثري وجتد  ،ويكثر شعر رأسه وحليته ،املنكبني، أصلع
  بست سنني.  ρ)، وكان أصغر من النيب ا يف يديه، لكثرة الشعر يسمونه "نعثل"ا يف رجليه، شعرً يف ظهره، شعرً 



 

www.yaqob.com                     _26أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

5 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

/�JJJäi^qæ‡�/� �

)، رقية وأم  ρن لسيدنا النيب فقد توفيت بنتا ،تزوج مثاَين نساء. (طبًعا مع املوت والتطليق سيدنا عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه
   .كلثوم ابنيت النيب

  تزوج رقية أوالً  - 1
   .أم كلثوم ρجه رسول اهللا فلما ماتت زوّ  - 2
  .ا فتزوج بعدمها فاختة بنت غزوانفماتت أيضً  - 3
  .أم عمرو بنت زندب - 4
  .فاطمة بنت الوليد بن عبد مشس بن املغرية - 5
 لبنني بنت عيينة بن حصن الفزارية..أم ا - 6
  .ويةرملة بنت شيبة بن ربيعة.. أم - 7
  كلبية.  ..مث تزوج يف النهاية نائلة بنت الفرافصة - 8

/�JJJåõ^ße_�/ 

   د ستة عشر تسعة ذكور وسبع إناث.سيدنا عثمان كان له تسعة أبناء وسبع بنات، رزقه اهللا من األوال

هاجرت مع زوجها ولد قبل اهلجرة بعامني، وأخذته أمه عندما :  ρبنت رسول اهللا  رقية رضي اهللا عنهااهللا ابن السيدة  عبد
عثمان إىل املدينة، ويف أوائل احلياة يف املدينة نقره الديك يف وجهه قرب عينيه، وأخذ مكان نقر الديك يتسع حىت طَمر وجهه ومات 

   .ة من اهلجرة، وكان عمره ست سنواتيف السنة الرابع

  .مللك. هؤالء الذكورا اهللا األصغر، عمرو، خالد، أبان بن عثمان، عمر، الوليد، سعيد، عبد مث عبد

  ، هؤالء أوالده وبناته. )مرمي، وأم سعيد، وعائشة، ومرمي الصغرى، وأم البنني، وأم أبان، وأم عمرو(اإلناث سبع: 
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6 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

Γ�[á^ËÂ�àe�á^ÛnÂ�Ü×‰_�ÌéÒ�Σ� �

، ρاهللا  بن العوام، فدخال على رسولبن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا على إثر الزبري اعن يزيد بن رومان قال: خرج عثمان 
فعرض عليهما اإلسالم، وقرأ عليهما القرآن، وأنبأمها حبقوق اإلسالم، ووعدمها الكرامة من اهللا، فآمنا وصدقا، فقال عثمان: يا رسول 

مبكة،  أيها النيام ُهبوا فإن أمحد قد خرج :اهللا قد قدمت حديثـًا من الشام، فلما كنا بني معان والزرقاء، وحنن كالنيام إذا مناٍد ينادينا
  فقدمنا فسمعنا بك، وكان إسالم عثمان قدميًا قبل دخول املسلمني إىل دار األرقم بن أيب األرقم. 

، سيدنا أبو هو أبو بكر رضي اهللا عنه ρ. وأخذه.. وأدخله على رسول اهللا يُذكر أن الذى دعاه.. وساقه.. وقاده.. ومحله.
  وقبل عثمان يف أول جملس. ،عرض عليه اإلسالم ρوسيدنا النيب  ،ρنيب ا عثمان وأدخله على سيدنا البكر هو الذي أخذ سيدن

وقال:  ،فأوثقه رباطـًا (ربطه بشدة) ،أخذه عمه اَحلكم بن أيب العاص بن أُمية ما أسلم عثمان بن عفان رضي اهللا عنهعند
وكيف تفعل؟ "، فقال عثمان: "ن هذا الدينواهللا ال أحل قيدك أبًدا حىت تدع ما أنت عليه م  دين ُحمَدث؟ىلإأترغب عن ملة آبائك "

. (قال ماذا تعمل لو أنين مل أترك هذا الدين.. أنا لن أفارق هذا الدين أبًدا) فلما رأى اَحلكم صالبته يف "واهللا ال أدعه أبًدا وال أفارقه
  دينه تركه. فكان عثمان ممن هاجر من مكة إىل أرض احلبشة.

نه ليس الذين هاجروا هم املستضعفني فقط، هاجر أناس من أكرب اهلجرة إىل احلبشة أ رية يف مسألةوأنا قلت يف كتاب الس
هاجر اهلجرة األوىل، وعاد وهاجر  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم،صلوقت منهم سيدنا عثمان وبنت النيب قبائل قريش يف هذا ال

 "إن عثمان ألول من هاجر إلى اهللا بأهله بعد لوط" :ρ قال رسول اهللاو  ،ρ معه زوجته رقية بنت رسول اهللا اهلجرة الثانية، ويف املرتني

. قال ابن هشام يف كتاب السرية.. السرية النبوية البن هشام: ذِكر من أسلم من الصحابة بدعوة أيب ]3181: السلسلة الضعيفة–ضعيف[
  أيب بكر. الرمحن وسعد وطلحة فأسلم عثمان بن عفان بدعوة أسلم عثمان والزبري وعبد :بكر
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7 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

Γ�Ùç‰…�|‚Ú���]ρ�á^ËÂ�àe�á^ÛnÃÖ�Σ� �

  ؟له يف مدحه آثار ρالرسول  ،سيدنا عثمان - 
 . كثرية وطويلة  ..بالطبع نعم - 

  .منها

íÓñø¹]�äßÚ�êvjŠi==JJ� �

صلى اهللا عليه وسلم مضطجًعا في بيتي، كاشًفا عن  - صل عليه-: "كان رسول اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
لت ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فخذيه، أو قا

.. : وال أقول ذلك في يوم واحد-راوي احلديث- قال محمد  وسوى ثيابه. ρفتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول اهللا 
خل وخرج، مث سيدنا عثمان. ال.. يف أيام متعددة، يف مرات (يعىن ليس أن سيدنا أبو بكر دخل وخرج، مث بعد ذلك سيدنا عمر د

)، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول اهللا دخل أبو بكر فلم من هيئته ρفدخل عثمان فتحدث بعد أن عدل رسول اهللا  متفرقة،
ل: "أال أستحيي من تـََهتش له ولم تباِله، ثم دخل عمر فلم َتهتش له ولم تباِله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك! فقا

   .]2401صحيح مسلم: –[صحيح رجل تستحيي منه المالئكة؟"

  !سبحان اهللا العظيم ..!"تستحيي منه المالئكة" !..سبحان اهللا العظيم

 وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن ال يبلغ إلي حاجته" ،"إن عثمان رجٌل َحييّ  يف رواية أخرى يف مسلم أيًضا

   لو رآين ذه اهليئة لن يتكلم على راحته). ،(عثمان يستحيي ]2402لم: صحيح مس–[صحيح

�å†�eρ�íß¢^e� �

صلى اهللا عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو  -صل عليه- "بينما رسول اهللا  وعن أيب موسى األشعري قال:
(كان أحد يستأذن، قال له: أدخله وبشره جنة متِكٌئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بال

فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة، قال ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة، قال: فذهبت  باجلنة)، قال:
بلوى فقال: افتح وبشره بالجنة على  ρفإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر، قال: فجلس النبي 

تكون. قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال، فقال: اللهم! صبًرا، أو قال: اهللا 
  (ُبِشر بأنه سُيبتلى) ]2403صحيح مسلم: –[صحيحالمستعان" 
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�å†�eρ�Ö^eì�^ã�� �

هللا عليه وسلم ُأحًدا ومعه أبو بكر وعمر صلى ا - صل عليه- "صعد النبي  وعن قتادة أن أنس رضي اهللا عنه حدثهم قال:
صحيح البخاري: –[صحيح فليس عليك إال نبي، وصديق، وشهيدان" -أظنه: ضربه برجله- فقال: اسكن أحد  ،وعثمان، فرجف

3699[.   

  . ρ.. النيب "نبي"

  .. أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه."صديق"

  .رضي اهللا عنهما .. عمر وعثمان،"شهيدان"

ا يفعل من ُيسيء إىل سيدنا عثمان أمام هذه األحاديث، وأمام هذه اآلثار، وأمام هذه اآليات، ماذا يفعل من ال أدري ماذ
  ؟!دنا عثمان بعد ما مسعنا ورأينا..ينتقص سي

  إخويت ،،،

  سنبقى مع عثمان حلقات كلها بركة إن شاء اهللا.

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

   72_أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

  ����� ����ة ����ن..����� ����ة ����ن..

��ر�� ����� ���ر�� ������ �  �!� ق�!� ق  �



  
 $#"ة

� �

Γ��á^ÛnÂ�gÎ^ßÚτ�Σ� �

عن عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهللا يقول: كان لعثمان رضي اهللا عنه شيئان ليس أليب بكر 
  .... !وعمر مثلهما

مها؟ هذا ما ستعرفه يف هذه احللقة إن شاء اهللا، ومناقب أخرى كانت لسيدنا عثمان رضي ما 
 اهللا عنه.
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1 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أمحُده تعاَىل، وأسَتعيُنُه، وأْستغفرُه، وأعوذ باِهللا تعاَىل من شروِر أنفِسنا، ومن سيئاِت أعمالِنا، َمْن يْهِدِه اُهللا فالمَد هللاِ إن احلَ 
  هُد أن حممًدا عبُدُه ورسولُه.ُمِضل َلُه، وَمْن ُيضِلل فال هادَي َلُه، وأُشهُد أن ال إلَه إال اهللاُ وْحَدُه ال شريَك لُه، وأش

يٌد َجميدٌ ا اللُهم بارْك على ُحمَمٍد  ،لّلُهم َصل على حممٍد، وعلى آِل حممٍد، كما َصلْيَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنَك محَِ
  وعلى آِل حممٍد، كما باركَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنك محيٌد َجميٌد.

 ُقوا اللِذيَن َآَمُنوا اتـَها الُتْم ُمْسِلُموَن}{يَا َأيـ  . ]102آل عمران: [ َه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

هُ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ َه َما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساء َواتـُقوْا اللّ {يَا َأيـَها الناُس اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1: ءالنسا [ الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا}

َوَرُسوَلُه فـََقْد   ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللهَ {يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكمْ 
  .]71-70األحزاب: [ فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أّما بعُد..

وإن شر األمور حمدثاُا، وكل حمدثٍة أال  مد صلى اهللا عليه وسلم؛وخَري اهلدي هدُي حم ،فإن أْصَدَق احلديِث كالُم اِهللا تَعاىل
  ..مث أما بعدُ  وكل ضاللٍة يف النار. ،وكل بدعٍة ضاللة ،بدعة

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، (فإخويت يف اهللا.. والذي فلق احلبة 
  .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئايوم ال ظل إال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  ،،، أنا أحبكم يف اهللا ..أحبيت يف اهللا

  كيف حالكم مع اهللا؟  
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2 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

  ،،، إخويت

سأل اهللا جل جالله أن أزلنا يف ركب الصحابة (أسأل اهللا جل جالله أن حيشرنا يف زمرة الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، و  ما
  يرزقنا حسن اتباعهم، واالقتداء م، والتأّسي م وانتهاج منهجهم).

  ،،،  إخويت

��Ø‘ù]�Üâ�JJð÷öâ��� �

الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، فهؤالء أصل السلف، وهؤالء أصل الفهم، وهؤالء هم الذين  :علن بهدوًما نُ  منهجناإذا كان 
ن حيام اإلسالم، أم عاشوا اإلسالم يف املدينة يف البداية كما ينبغي، هذه هي الصورة أكما قلت   ،أخذوا اإلسالم يف البداية

دعك من اُجلهال ومن طعن املغرضني احلاقدين املبتدعني، وإمنا تعاَل إىل احلق، أن هؤالء  املدينة؛ : حياة الصحابة يفالصحيحة لإلسالم
  الصحابة الذين أقاموا جمتمع املدينة هم الذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، هم الذين تلقوا الوحي فنفذوه من ساعته.

 انتهينا ربنا، :حابة هم الذين حني نزل حترمي اخلمر قالواإىل أن أعيد كالًما سبق يف أن هؤالء الص - إخويت–لست حباجة 
والصحابيات هن اللوايت حني نزلت آية احلجاب قمن إىل مروطهن فشققنها، وخرجن كأن على رؤسهن الغربان، هم الذين ملا جاء 

  الصحابة.. ..حتولوا وهم يف الصالة، هم.. وهم.. وهمحتويل القبلة 

  ،،،  إخويت يف اهللا

جتد أن الكالم عن رجل كما كان يف آخر حلقتنا  τعثمان بدأنا؛ ومع سيدنا عثمان ومع ، τوعمر  ،τأيب بكر  وقفنا مع
تستحيي منه املالئكة، استحيا منه رسول اهللا، فاإلنسان.. يستحيي عند الكالم عن عثمان.. سيدنا عثمان هو الشخصية اليت تُلَمس 

  ال حتتاج أن تدافع. اهللا أثىن عليه، النيب دافع عنه.ني تدافع عن عثمان رضي اهللا عنه من بعيد، يُنظر إليها، ولكنها ال ُتطعن، ح
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3 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

�š…ù]�h^ŞÎ_�»�…çni�íßjÊ�»�áçÃß’i�ÌéÒ[[�� �

"بينما نحن مع نبي اهللا  :ط عن ُمرّة البهري قالو خذ هذا احلديث، وهو يف صحيح بن حبان، وصححه الشيخ شعيب األرناؤ 
ρ السلسلة  –[إسناده جيد  فقال: كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطاب األرض كأنها صياصي البقر؟ ،ةفي طريق من طرق المدين

  ]315/7الصحيحة: 

إن اهللا أمرين أن أخربكم يومي هذا عن خري ما أعلمه لكم وشر  :فقال ،يوًما ρأليس قد خرج عليهم رسول اهللا  !سبحان اهللا
  ما أعلمه لكم؟!

مون أن رسول اهللا كان يعلم غيب من غيبه، ولسنا بصدد الكالم عن بعض املبتدعة الذين يزعُ أطلعه اهللا على  ρ الرسول
ِإال َمِن اْرَتَضى ِمن  * {َعاِلُم اْلَغْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحداً قال سبحانه:  ،كان يعلم بقدر  ! ُقل احلق وتوقف عنده؛الغيب، ال

لِيَـْعَلَم َأن َقْد َأبـَْلُغوا ِرَساَالِت رَبِهْم َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكل َشْيٍء  * ن بـَْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً رُسوٍل فَِإنُه َيْسُلُك مِ 
  .]28- 26الجن: [ َعَددًا}

  ،،،، إخويت

ÉøfÖ]�Ùç‰†Ö]�íËé¾æ� �

حني  ول ووظيفة الرسول البالغ عن اهللا؛أن مهمة الرس هذه القضية:.. إمنا الرسول ُمَبِلغ عنه؛ ينبغي أن نفهم اهللا جل جالله
  يقول اهللا عز وجل:

  .]23 فاطر:[ {ِإْن َأنَت ِإال َنِذيٌر} - 
  .]144 آل عمران:[ }...{َوَما ُمَحمٌد ِإال َرُسولٌ  - 
  .]99 المائدة:[ }ى الرُسوِل ِإال اْلَبَالُغ...{ما َعلَ  - 

ووظيفة الرسول أنه ليس إهلًا، ال يستطيع أن يفرتي   ..ك أن وظيفة النيبستثناء بعد النفي يفيدُ كل هذا احلصر الذي هو اال
َما أُنِزَل  بـَلغْ {يَا َأيـَها الرُسوُل  ا من الغيب بلغه، يبلغ كل شيء.م كلمة، فإذا علم شيئً كلمة، ويف نفس الوقت ال يستطيع أن يكتُ 

   .، بلغ وال ختف]67 المائدة:[ }الّلُه يـَْعِصُمَك ِمَن الناِس...تـَْفَعْل َفَما بـَلْغَت ِرَسالََتُه وَ ِإلَْيَك ِمن ربَك َوِإن لْم 

غ كل ما ان الرسالة، فالرسول بل فمن زعم أن اهللا جل جالله أوحى إىل نبيه شيًئا وكتمه فلم يبلغه، فقد زعم أن حممًدا قد خَ 
مل تكن بعيدة عن رسول اهللا، بل بشره أكثر من مرة يف األحاديث الصحيحة  اهللا عنه،علمه من الغيب، منها فتنة عثمان رضي 
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4 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

صلى اهللا عليه مبعزل عن رسول اهللا، بل كان يعلمه، عرفه.. أوحي إليه به.. بل رآه  قتل احلسني رضي اهللا عنهبالشهادة، ومل يكن مَ 
  أو أويت بشيء من طينته. وسلم،

  ،، ، الشاهد

�á^ÛnÂ�íßjÊτ� �

فقال:  نة سيدنا عثمان رضي اهللا عنهأعلمه اهللا ما سيكون يف قضية فت ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمصل لرسولأن ا
السلسلة الصحيحة:  –[إسناده جيد "كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار األرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا نبي اهللا؟" 

  بقَدر اهللا جل جالله كان يسري يف هذا املوكب انظر إىل الكالم..   عنهآآآآه سيدنا عثمان رضي اهللا ]315/7

كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار األرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا نبي اهللا؟ قال عليكم بهذا 
حتى عطفت على الرجل، فأسرعت (جرى لريى من الذي أشار إليه النيب ؟)  وأصحابه، قال: فأسرعت حتى عطفت على الرجل

واحلديث يف صحيح بن حبان  ]315/7السلسلة الصحيحة:  –[إسناده جيد  فإذا هو عثمان بن عفان" ،فقلت: هذا يا نبي اهللا؟ قال: هذا
  ط حديث صحيح.و ؤ اوقال الشيخ شعيب األرن

 اإلسناد، واالجتهاد يف كل ما يقدر على عمله أن يطعن يف  ..إًذا عندما يكون عندنا كالم فصل مثل هذا ويأيت طاعن
 ،التصحيح والتضعيف مصرح، ال ننكر، لكن يف قضايا مثل هذه، الذي يريد احلق وجيد قشة يتعلق ا ليصل إىل احلق، يستمسك ا

  فندها، وإمنا يردها أصحاب األهواء.يُ ال يدفعها، ال 

  ،،، يف اهللا أنا أحبكم..  إخويت

  ماذا قال الناس عن عثمان؟  ن فتعالوا،لسيدنا عثما ρمررنا مع مدح رسول اهللا 
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5 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

Γ�Ö^Î�]ƒ^Ú]ç��[á^ÛnÂ�àÂΣ� �

ثم عمُر، ثم عثماُن، ثم نترك  أحًدا، بكرٍ  بأبي نعدلُ  ال  ρ: " كنا في زمِن النبي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
 أصحاَب النبيρ  هذا أثر عن ابن عمر صحيح اإلسناد إليه.، ]3697صحيح البخاري: -[صحيح نفاضُل بينهم" ال   

ال  ρ، مث نرتك أصحاب النيب ρ عمر، مث عثمان؛ وهم يف زمن النيب ال نعدل بأيب بكر أحًدا مث ρيقول كنا يف زمن النيب 
  نفاضل بينهم.

^Ûã×nÚ�†ÛÂæ�†Óe�êeù�‹éÖ�á^òé��äßÂ��]�ê•…�á^ÛnÃÖ�á^Ò==JJ� �

شيئان ليس أليب بكر وعمر مثلهما؛ صربه على نفسه  ل: كان لعثمان رضي اهللا عنههدي رمحه اهللا يقو الرمحن بن م عن عبد
  قـُِتل مظلوما، ومجعه الناس على املصحف.حىت 

  ،،، إخويت

  صبره على نفسه حتى قـُِتل مظلوماأوال: 

واقف الصحابة يف هذا احلال، باحلق، لنحقق م د األقوال، ونبطل الباطل، وحنق احلق أن نتكلم يف أحداث الفتنة لنفن  إذا أردنا
إمنا اآلن نتكلم كالًما عاًما عن فضل هؤالء الصحابة، وكيفية التأسي  فإن هذا حيتاج منا إىل سعة وقت وجهد، ولسنا بصدد هذا اآلن.
رد أن جيري ه مل يُ أن مناقب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ن من أكربِ أم، الدروس املستفادة منهم لنعيشها يف هذا الزمان، ولكن أقول 

فإنه كان يستطيع أن يسريها  عصم اهللا به دماء الصحابة،م دماء الصحابة.. ر الدم.. دم املسلمني.. دم الصحابة يف عهده، عصَ 
 اب أسلحةوأصح ،ا وأصحاب أموال وثرواتحربًا قبلية، وقبيلته يومها تستطيع، بنو أمية كانوا معه مجيًعا، وكانوا كلهم أمراء وحكامً 

تل صربه على نفسه حىت قُ  :ولكنه هو الذي عكف يف بيته على مصحفه، لذلك هذه منقبة عظيمة له وجيوش، وكانوا يستطيعون..
  مظلوًما ومل ينتصر.

  واحد مصحف الناس على جمعثانًيا: 

كونه   ؛م ان ُحيلَ كُ قضية مجع املصحف، ومجع الناس مجيًعا على مصحف واحد، قضية مل تَ  على املصحف.. ومجعه الناسَ 
أن جيمعهم على مصحف واحد، جيمع كل املصاحف املنتشرة يف األمصار على مصحف واحد،  ،استطاع أن يسري بالناس هذا السري
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6 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

وهذه منقبة  ،ويل.. عمل جليل يف اإلسالم ما كان ُيستطاع لوال أن اهللا وفق عثمانطُ دائي.. عمل بُ الذي يف بيت حفصة فهذا عمل فِ 
  لغريه.ت أخرى لعثمان ليس

//�^⁄Ú]çÎ�^⁄Ú]ç‘�//� �

  هللا لقد قتلتموه صواًما قواًما.قال مسروق لألشطر: قتلتم عثمان؟ قال نعم. قال: أما وا

إن تقتلوه أوترتكوه فإنه كان ُحييي الليل  ( :حني أطافوا به قال: قالت امرأة عثمان بن عفان رضي اهللا عنهعن حممد بن سريين 
نه ختم القرآن يف ركعة غري عثمان؟ ُعد مناقب له أين ذكر عن أحد من أهل اإلسالم أ :. قولوا يل)كله يف ركعة جيمع فيها القرآن

  وحده.. لسيدنا عثمان.

�è†Î�àÚ�ímøm�Üãvf‘_�VJJJJJJJÜãjfm_æ��H�JJJJÜãßŠu_æ�H�JJJJ� �

 ما، وأحسنهم أخالقا، وأثبتهقال: ثالثة من قريش أصبُح الناِس وجوهًـ  اهللا بن عمر رضي اهللا عنه علي بن رباح ُحيدث أن عبد
  حياًء، وإن حدثوك مل َيكذبوك، وإن حدثتهم مل ُيكذبوك، أبو بكر الصّديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن اجلرّاح.

 الزمر:[ و َرْحَمَة رَبِه}{َأمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا َيْحَذُر اْآلِخَرَة َويـَْرجُ  قال:رضي اهللا عنه  وعن ابن عمر أيًضا

  عثمان بن عفان.قال: هو  .]9

يد بن ثابت يف بعض الزمان، هللك علم الفرائض إىل يوم القيامة، ولقد لك عثمان بن عفان وزَ ابن شهاب الزهري يقول: لو هَ 
  علمها غريمها.جاء على الناس زمان وال يَ 

äe†Ö�Üâ^{{{{{Ïi_æ�Ü{{u†×Ö�Üã{{×‘æ_�à¹�äÞc� �

إنا عتبنا  قالت: اجلسوا أحدثكم عما جئتم له:نسأهلا عن عثمان ف أتينا عائشة رضي اهللا عنهاى بن طلحة قال: وعن موس
رمة حُ  :حىت إذا ماصوه كما مياص الثوب بالصابون، اقتحموا عليه الِفَقر الثالثة هفعمدوا إلي ..، ومل تذكرهنعلى عثمان يف ثالث خصال

 ملن أوصلهم للرحم، وأتقاهم لربهرمة اخلالفة، ولقد قتلوه، وإنه وحُ هر احلرام، البيت احلرام، والش.  
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7 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

Γ��á^ÛnÂ�gÎ^ßÚτ�Σ� �

  نه:يف أ سيدنا عثمان بن عفان عندما نراجع ما مضى

  ) صرب حىت قُتل مظلوًما، ومل يفتح باب الفتنة على املسلمني.1

وب املكت قرأ فيه "بالرسم العثماين"، يعين) أنه مجع الناس على مصحٍف واحد، هو مصحفنا الذي نقرأ، يف كل مصحف ت2
  .بأمر سيدنا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  ) أنه كان خيتم القرآن يف ركعة.3

  قـًا.ـلُ ) هو أصدق الناس حياًء، وأحسنهم خُ 4

  ) أنه صاحب علم الفرائض.5

  .نهالربه بشهادة عائشة أم املؤمنني رضي اهللا ع نه كان أوصل الناس للرحم، وأتقاهمأ) 6

Γ��åõ^éuτ�Σ� �

بن  سيدنا عثمان شهر ُخُلٍق لعثمان: حياؤه رضي اهللا عنه؛ذ أَ أما إذا أردنا أن نستفصل قليًال يف أشياء سريعة، فتعالوا لنأخُ 
"أال أستحيي من أيًضا:  ρ. وصح عنه ]3791سنن الترمذي: –[حسن صحيح  "وأصدقهم حياًء عثمان": ρكما قال فيه رسول اهللا عفان  

  .، احلديث يف صحيح مسلم.]2401صحيح مسلم: –[صحيح تحيي منه المالئكة" رجل تس

أصدق أميت  ..زنيت وال سرقت يف جاهلية وال يف إسالم، وال زادين اإلسالم إال حياءً  سيدنا عثمان يقول عن نفسه: واهللا ما
  .]1002صحيح الجامع: –[صحيح  "أشد أمتي حياًء عثمان" حياًء عثمان،

ن اليكون يف البيت أحد والباب عليه مغلق، فما يضع عنه الثوب ليفيض على جسده املاء، مينعه احلياء أن كا  يقول احلسن:
  يقيم صلبه.
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8 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

��ð^é£]�Ýø‰ý]�Ð×}���� �

صحيح ابن -[حسن إن لكل دين ُخُلق وُخُلق اإلسالم الحياء"" :صلى اهللا عليه وسلم - صل عليه-يقول رسول اهللا  احلياء..

  لق اإلسالم.لق اإلسالم.. خُ فاحلياء خُ  ..إن لكل دين خلقا وخلق اإلسالم الحياء"" ..]3389ماجه: 

صحيح البخاري: -[صحيح إن مما أدرك الناُس من كالم النبّوة األولى، إذا لم تسَتْحِي فافعل ما شئت"" :ρويقول رسول اهللا 

3483[.  

 "."الحياء ال يأتي إال بخير ، إن]24صحيح البخاري: -يح[صحدعه" رجًال يِعظ أخاه يف احلياء فقال: " ρورأى رسول اهللا 
  .]6117صحيح البخاري: -[صحيح

  ،،، إخويت

جرى لألمة فصارت أمة ال تستحيي؟ ما  يلذا ما السبب؟ ما :وتعالوا لألسباب احلياء.. وقد صار عنصرًا مفقوًدا يف حياتنا،
هذا الفجور وااهرة باملعصية؟ ما الذي  ..ارع؟ ما الذي جرى لشبابناهذا التربج الذي يف الشو  ..الذي جرى؟ ما الذي جرى لبناتنا

. خادش .العام" فعل خادش للحياء"كانوا زمان بيسموها يف القانون   ب وأوالده أمام التلفاز ليشاهدوا..أن جيلس األ :جرى يف بيوتنا
  ويُهلك احلياء العام.  ، اليوم هذا الفعل يقطع احلياء العام.. ميزق احلياء العام.. يضّيعللحياء

[[ð^é£]�àè_� �

تلفاز من  :أول سبب ضيع احلياء من أبنائنا الغزو الفكري الغريب ملناهجنا الدراسية، الغزو الفكرىي الغريب لوسائل اإلعالم عندنا
لغريب يف الكتب املرتمجة الغزو الفكري الغريب يف املسلسالت واألفالم اليت يشاهدوا، الغزو الفكري ا وجرائد وجمالت وقصص وغريها؛

  لم االجتماع.لرتبية األوالد، وطلب السعادة وغري ذلك، واإلصالح النفسي وما يسمونه التنمية البشرية، وعِ 

 لها يف بيوتنا إىل رؤوس زوجاتنا وأبنائنا، إىل مناهجنا الدراسية واعتمادها عند املدرسني إن استرياد هذه األفكار وانتشارها وتوغ
هل احلرية  :ألحدهم لقد قرأت مقالةً  سمى بغري امسها؛وصارت اجلرأة وسوء األدب تُ  ..حما احلياء ..، هذا الذي قتَل احلياءَ واملدرسات

  اليت يسموا اليوم احلرية؟ الفوضى أم أن الفوضى هيهي 
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9 مناقب فريدة لعثمان.. لم يشاركه فيها مخلوق

  ،،، إخويت

  .بد منها مع احلياء ال لنا وقفة

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            



  



 

   82 أ��� و����

  

  

  

  

  

  

  

  

  أ���أ�����ن ��ن 		

����� ا����ء����� ا����ء



  
 ���ة

� �

Γ��ð^é£]�íÖˆßÚ��Ú_�á^ÛnÂΣ� �

تربيتك ألوالدك أنك تربيهم على  هل أنت من أهل احلياء؟ هذا ظنك يف نفسك، ويف
  هل حياتكم تتسم باحلياء؟ يعين بيتكم بيت حياء؟ أهل حياء؟ .. احلياء؟

ُخُلق احلياء، الذي هو ُخُلق اإلسالم، إننا حباجة إىل  ..إننا حباجة إىل إعادة إحياء هذا اخلُُلق
  أن يكون هناك ِمسة احلياء.
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1 عثمان أمير منزلة الحياء

  ،كاتهوبَر  ة اهللاِ محَ رَ عليكم وَ  السالمُ 

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعُد.. والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. رب العاملنيمَد ِهللا احلَ 

   فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، والذي فلق احلبة
  .)اله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجع

  كيف حالكم مع اهللا؟..أحبيت يف اهللا

��éÃ×e]æ�êÏ�Þ]�š…_�^è�� �

 وانظر لنفسي يف املرآة، وأقول: ،عندما أخرج من بييت(من امرأة أعجبتين، يف مكاملة على اهلواء يف التلفاز قالت:  مسعت كلمةً 
يا أرض انشقي وابلعيين؟ لو رآين  :أستحيي وأقول . أندفع إليه.. مشتاقة إليه.. أمسلم عليه.ب منه.. أُ يف الطريق أقرت  ρلو قابلين النيب 

قلت: هذا كالم مجيل رائع جًدا،  الشارع خمافة أن ألقى رسول اهللا؛ . فال أمسح ساعتها لظفر أن يظهر يف)ذا املنظر ومبا أنا ألبسه
 وهو معها أينما ذهبت.  ،ر أن اهللا يراهاخريًا أن تستشعِ  جزاها اهللا ..فكر هكذاوحرّي بامرأة تُ 

  إخويت ،،،

 هُ عَ ال.. هذا حياء صنَـ  ؛. أرأيت ماذا يفعل احلياء؟! هذه بقايا حياء يف األمة"يا أرض انشقي وابلعيين :أقول "أمأعجبتين لفظة 
 ملا عرفت الدين،  ،لألسف مل تورثه الرتبية، وإمنا صنعه التزامها دين..الت لو رآها على التربج لتربأ  رت أن رسول اهللاوعرفت اهللا، وفك

  منها.

  إخويت ،،،

  أنا أحبكم يف اهللا.



 
 

www.yaqob.com                     _28أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

2 عثمان أمير منزلة الحياء

��:أريد أن أتسائل �

^f}_�^Ú[Ôf×Î�»�ð^é£]�…�JJ� �

�[^ße…�àÚ�êévjŠi�Øâ� �

ذا هو احلياء، أنك ترى ه .."ترى ا أنك قائٌم بني يدي اهللا احلياء أن تنفتح يف قلبك عني"؟ يعين.. ابن القيم يقول: يعينماذا 
ن ربنا يراك، وأنك واقف أمامه فإن مل تكن تراه فإنه س أاإلحساس.. اإلحساس نعمة .. حت أرأيت؟ أنك واقف أمام ربنا، أن تشعر..

  يراك.

[[êévj‰_�ÌéÒ� �

ا معك يف سمعك، حينما تكون أنت يف جملس فيه مخسة، فتحكي قصة الثنني من هؤالء اخلمسة كانو يتشعر وأنت تتكلم أنه 
  ).لقد كنا معك!! ،يا كذاب( :ختاف أن يقولوا ؟ أمهل تقدر أن تكذب ..املوقف الذي سوف حتكيه

أن ربنا سبحانه  سمعك..أن ربنا ي ن ربنا سبحانه وتعاىل ينظر إليك..أ ن ربنا معك..أ ك..هذا هو إحساسك أن اهللا يرا ،آآآه
ف الناس حقيقتك، قادر.. عر رى كذا، وأنت تقول كذا، قادر أن يكشفك ويُ وتعاىل قادر أن يفضحك اآلن وأنت تفعل كذا، وأنت ت

  سبحان اهللا العظيم. كيف أستحيي؟؟  :هذا الكالم هو إجابة سؤال ؛إذا غلبك هذا اإلحساس تستحيي ،افعندما تقول شيئً 

سبحان اهللا -، لد قل ألبيك أنت خمطئمثلما أقول لكم يف زماننا، نتيجة الغزو الفكري والكتب الغربية املرتمجة، اليت تقول للو 
  !!-العظيم

JäÂ�J� �

ال تستحيي هكذا  :جل يعظ أخاه يف احلياء (يقول لهصلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ر  -صل عليه- رأى رسول اهللا 
صحيح البخاري:  –حيح [ص "دعه"فرسول اهللا قال له:  ،مثل النسوان، كن رجًال كن جريًئا، ال يهمك شيء.. ما هذا الذي أنت عليه؟)

.. اتركه. وكم من رجل "دعه" :الرسول قال ،احلياء ليس له بعض أن احلياء بعضه ضعف، وبعضه خري.. . ألن بعض الناس يقولون]24
خلي البنت  ،دعها.. دعها حبيائها، دعها ال تفقدها حياءها :سلـّمي على عمك، قبـّلي عمك، كم أشتهي أن أقول :يقدم ابنته الطفلة

   !.سبحان اهللا العظيم.. يا أخي استحيي ..تحيةمس
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JJáçÛ×ŠÚ�ÝçÎ�à©� �

يا أصحاب  ن، يا أتباع النيب!كما قلت هذه الكتب املرتمجة أفسدت احلياء ، يا مجاعة، يا مسلمون، يا عباد اهللا، يا موحدو 
، خنضع ونذل لهالل وحرام، ولنا دين ندين عتقدها، ولنا شريعة حتكمنا حمنا نَ كُ لنا عقيدة حتَ  األصول العربية، حنن قوم مسلمون..

  ال جيوز.  ،حالل وحرام، جيوز :ربون، أما حنن نستسلم لدينقررون وجيُ فكرون ويُ ونستسلم، لسنا كغرينا، هم يُ 

ا ضً عليها الدين أي ا حنن قوم شرقيون لنا عادات وتقاليد، هذه العادات والتقاليد اليت أقرها الدين، وأثبتها الدين، وحث ثانيً 
  صارت دينا.. 

[ð^é£]�Øâ_�àÚ�kÞ_�Øâ[� �

أنت! أيوه نعم .. -من وجهة نظرك-يا ترى هل أنت ترى  أقول أننا حباجة إىل أن نستشعر احلياء؛ - أيها اإلخوة-فلذلك 
الدك، أنت أن أوالدك يتصفون باحلياء؟ أنا ال أريد أن أقول لك: ماذا يقول الناس على أو ترى من وجهة نظرك  هل أنت بالذات! أنت!

  أوالدك؟  ..ترى أم أهل حياء

هل أنت من أهل احلياء؟ هذا ظنك يف  ،بتسامتك العريضة هذهأنت با !!.. أيوه أنتِ أيضـًا أنيت يا ترى أستطيع أن أسألكِ 
باحلياء؟ يعين هل حياتكم تتسم  :أيضـًا أو أنتَ  نفسك، ويف تربيتك ألوالدك أنك تربيهم على احلياء؟ يا ترى أستطيع أن أسألك أنتِ 

، الذي هو ُخُلق اإلسالم، إننا حباجة إىل يف اإلسالم ُخُلق احلياء ..بيتكم بيت حياء؟ أهل حياء؟ إننا حباجة إىل إعادة إحياء هذا اخلُُلق
  ة احلياء.أن يكون هناك ِمس  :هذا

 إًذا كيف؟ 

أن  :ابن القيم يف منزلة احلياء يف مدارج السالكني امسحوا يل حلظة صغرية أرجو أن تنتهي يف بقية هذه احللقة فقط، كالم ،عذرًا
  احلياَء على عشرة أوجه.
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4 عثمان أمير منزلة الحياء

Γ�ð^é£]�äqæ_�Σ� �

  حياء الجناية أوًال: 

 ُه َخنَْلٌة َسُحوٌق َكاَن آَدُم َرُجًال ِطَواًال هاربًا يف اجلنة، و  منه حياء سيدنا آدم عليه السالم ملا فرْأسِ  له، َكأَنخنلة فأمر اهللا  ،َشْعِر الر
أين أخطأت  ال يا رب والكين َأْسَتْحِييَك.. وأستحي منك :فقال آدم عليه السالم ؟مث نَاَداُه َربُه: يَا آَدُم، أَِمين تَِفر  فأمسكت برأسه،

  تشعر أنك مستحيي من ربنا؟  ما تفوتك صالة..ن ربنا عندرى إحساسك باحلياء مِ فت، يا تَ وأذنبت وخالَ 

é£]�]„ãe�l†Ã��Øâ[ð^� �

 ،رب مستحيي أن أرفع وجهي إليك يا أنا ،واهللا( :، وتقولًيايمستحيا ترى عندما ختطئ مرة وحتس أنك كذبت كذبة وتبقى 
 أقابلك بأي وجه يا( :هل شعرت ذا احلياء؟ حسيت ذا احلياء؟ طرأ عليك مرة عندما غلطت وجئت تطلب حاجة فقلت )،ساحمين

  ناية.حياء اجل )..آتيك بأي وجه؟ أنا ،رب

  حياء التقصير  ثانًيا:

"سبحانك! ما عبدناك حق  :سبحون الليل والنهار ال يفرتون، فإذا نُِفخ يف الصور، وقامت القيامة قالواحياء املالئكة الذين يُ 
  رب مل نستطع أن نعبدك كما ينبغي.  ، يقولون سبحانك يا]3626صحيح الترغيب: -[صحيح لغيره عبادتك"

  حياء اإلجالل  ثالثًا:

وتستشعر أن اهللا يراك ومعك وأنت نائم،  ..لما تعرف ربنا أكثرعلى قدر أو على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، كُ 
ب حياًء، وهذا حياء سيدنا عثمان شيء جيعل اإلنسان يذو  ..يرى ما يف عقلك نت تفكر..وأنت قاعد، وأنت راقد، وأنت ساكت، وأ

  حياء املعرفة وحياء اإلجالل. ..خل احلمام خيلع ثيابه خيفض وسطه ويضم رجليه مستحييا من اهللا يواري عورتهنه عندما كان يدأ

  حياء الكرم  رابًعا:

اجللوس عنده  ، طولوا)أم املؤمنني( قوم الذين دعاهم إىل وليمة زينب رضي اهللا عنهاعندما أطال ال ρمثل حياء سيدنا النيب 
   .-سبحان اهللا العظيم- .]53 األحزاب:[ َواللُه َال َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحق}...{ فنزل قول اهللا عز وجل: ،"نصرفواا"استحيا أن يقول هلم ف
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5 عثمان أمير منزلة الحياء

ا من املعاين رجل كرمي، وتطاول كرمه معك، حياًء منك استْحِي أنت إذاً، ألن هذه أيضً  عندما يكون الشخص ،حياء الكرم
ا كرمي اخللق، وهو مستْحِي أن حيرجك، مستْحِي أن يردك، مستْحِي أن يعتب أن جتد إنسانً  عيندة يف حياتنا بطريقة عجيبة، ياملفقو 

  .. استْحِي إذاً، حياء الكرم أن نراعي كرم خلق اآلخرين. عليك، مستْحِي أن يرفضك، وأنت تفرض نفسك

  حياء الحشمة  خامًسا:

انظر سيدنا علّي بن  - سبحان اهللا العظيم-  .ضـًا مفقود يف زمانناذا أقول؟ أن هذا اخللق أياهناك حياء امسه: حياء احلشمة، وم
أين  !سبحان اهللا العظيم "،ملكان ابنته مين ρاًء فاستحييت أن أسأل رسول اهللا كنت رجًال مذ" :يقولعندما  أيب طالب رضي اهللا عنه

   ؟هذا املعىن اليوم

أين .. ن يف التلفزيون تطرح أسئلة عجيبة جًدا، نقول أين احلياء؟!قول أأ ،عندما ذكرنا سرية األخت اليت تكلمت يف التليفزيون
  ).يف الدين ال حياء(حاجة امسها  ، ليست هناك)ال حياء يف الدين(: يقول ،احلياء؟ حياء يعين حىت فيمن يتكلم

ð^ŠßÖ]�Žkv–Ê=JJ� �

  نساء األنصار مل مينعهن احلياء منيرحم اهللا :قالت ،القصة اليت يستشهدون ايف السيدة عائشة  هذه !سبحان اهللا العظيم
املرأة إذا رأت يف منامها ما يرى الرجل؟ فغطت السيدة عائشة  : يا رسول اهللا ماذا تصنعالتفقه يف الدين، وذكرت القصة أن املرأة سألت

  فضحِت النساء.  :وجهها بثوا وقالت

 ،ضحِت النساء، قالت: مل مينعهن احلياء من التفقه يف الدينف :ماذا تفعل املرأة إذا رأت يف منامها ما يرى الرجل؟ قالت هلا
ضنا لتفاصيل التفاصيل اليت تذكر يف اخليانات الزوجية، اليت تذكر يف غلطات وفجور الشباب أين حنن اليوم يف تعر  !سبحان اهللا العظيم

  ال ُيستعلم ذا الكالم! والبنات، اليت تذكر يف أسئلة فقهية عجيبة، 

ËŁè��{{fl’{{{ØJJJ� �

"، قالت كيف أتطهر خذي ِفرصة من مسك فتطهري بها" :وسألته عن التطهر قال ρما جاءت لسيدنا النيب أن املرأة عند
، "سبحان اهللا تطهري بها" :قال ،ρ أبو األمة ،ρ وهو أبوها ..]314صحيح البخاري: -[صحيح "سبحان اهللا تطهري بهاا؟ قال: "

يبقى  .. حياًء؛متها عائشةمل يُفّصل، ومل يستفصل، ومل تذكر لنا كتب السنة كيف عل  ميها يا عائشة؛: علقال ،قالت كيف أتطهر ا؟
  بد من احلياء. حىت يف تعاملنا مع هذا الدين ال
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6 عثمان أمير منزلة الحياء

   ؟!! ومن نسأل إن مل نسأل الشيوخ؟إذا كانت هناك مسائل يا شيخ نظل على جهلنا وال نسأل وال نعرف - 
   .هذا الكالم خطأ - 

.. ال.. ال.. ال، ال ال ..ن الولد قبل أن يتزوج أوالبنت يوصيانإن هناك أشياء تُعلم بالفطرة، يعين من اجلرأة أحيانا أ :لوإمنا أقو 
  دعهما للفطرة..  ال

  ؟ دعهما للفطرةكيف ن - 

رت عوراتنا يا حي ماذا أقول؟ واهللا الواحد مستْحِي أن يتكلم (اللهم اسرتنا وال تفضحنا، اللهم اسرت عورات املسلمني، اللهم اس
حياء احلشمة، حشمة من الشيخ ان ُيستحيا أن ُجيهر له بالقول، حشمة الوالد أن ُيستحيا منه أن ُجيهر له بالقول، حشمة  ..يا قيوم)

  الكبري.. حياء احلشمة.

  حياء استصغار النفس  سادًسا:

اللهم إين أعوذ بك (ذكر َمن ِمن السلف كان يقول: ال أ ..ا كبرياطلب من اهللا شيئً ا اإلنسان يرى نفسه أصغر من أن يُ أحيانً 
  ، اللهم جنين من النار فإين أستْحيي أن أطلب منك اجلنة.)فإن مثلي ال يستطيع أن يسألك اجلنة ،من النار

 ياهي، رب إنه لتعرض يل احلاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك  يا(هناك أثر من اإلسرائيليات أن موسى عليه السالم قال: 
ولذلك يُذكر عن الصحابة كان أحدنا  !،سبحان اهللا العظيم )..شاتك يا موسى سلىن ِملَح عجينك، وعلفَ ( :فقال اهللا تعاىل ،)رب

رب ارزقين ما أصلح به  رب ارزقين ما أصلح به حذائي، يا يا :ال يستحيي أن يسأل ربه يف ِشْسع نعله، عندما يـَتَـَقطع حذاؤه يقول
  أن تطول حياة نعلي، ال بأس يف ذلك، اطلب من اهللا أي شيء لكن اطلبها حبياء.رب أعين على  نعلي، يا

وسبق معنا يف هذه احللقات أن قلت إنين رأيت أحد الناس  ..اإلشكال اليوم أن بعض الناس صارت عندهم جرأة على اهللا
أن أمسع أحدا يتكلم مع اهللا هكذا وال أن أنقله..  أنا ال أقدر :فقلت له ،يتكلم مع ربنا، لكن و(لعل له حاال كبري مع اهللا)، شيخ يعين

تعظيم اهللا وإجالل اهللا، وتوقري اهللا، واحلياء من اهللا، واخلوف من اهللا، اهليبة هذه كلها معاٍن جيب أن  )،ال.. ال..(فضًال عن أن أقوله 
  حتاط باملناجاة مع اهللا.
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7 عثمان أمير منزلة الحياء

  ،،، إخويت

  .مل معه اللقاء القادمما زلنا يف احلياء، وأمري احلياء عثمان، نستك

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


